Årsplan 2018
Gennem året arbejder vi med forskellige temaer herunder de 6 læreplanstemaer, som står nævnt i
Dagtilbudsloven (barnets motoriske udvikling, barnets alsidige personlige udvikling, barnets
naturforståelse, barnets sproglige udvikling, barnets sociale kompetencer, barnets kulturelle
udtryksformer og værdier).

Januar
Tema: Årstider, måneder, ugedage samt hygiejne
Nytårskur d. 10/1
Februar v
Tema: Kultur, æstetik og fællesskab
Fastelavnsfest d. 8/2 kl. 15.00-16.30
Marts
Tema: Robuste børn
Storbørnegruppen på Københavnertur d. 15/3
Vi siger farvel til vores skolebørn d. 23/3
April
Tema: Social læring og relationer
(bl.a. ud fra metoden ”fri for mopperi”)
Forældrekaffe d. 10/4 kl. 15.00-16.30
Arbejdslørdag d. 21/4 starter kl. 10.00
Maj
Tema: Krop, sanser og bevægelse
Bedsteforældredag/plantedag d. 14/5 kl. 15.00-16.30
Juni
Tema: Natur, udeliv og science
Koloni hele uge 25 (uden overnatning)

Juli
Sommerferie
August
Børnehavens sommerfest d. 31/8 kl. 15.00-19.00
September
Tema: Krop, sanser og bevægelse
Forældremøde (dato kommer på Famly)
Oktober
Tema: Alsidig personlig udvikling og trivsel
(bl.a. ud fra metoden ”fri for mopperi”)
Lygtefest d. 25/10 kl. 15.00-16.30
November
Tema: Kommunikation og sprog
Vi laver julegaver
Bedsteforældredag/juledekorationer d. 30/11 kl. 15.00-16.30
December
Tema: Kultur, æstetik, fællesskab
Vi julehygger
Børnehavens fødselsdag d. 7/12 kl. 14.30-16.00

Øvrige faste aktiviteter i løbet af året:
Pyjamasdage, legetøjsdage, diskofest, værkstedsdage og vi klipper og klister m.m. i forbindelse
med højtiderne. Endvidere synger vi løbende udvalgte sange til vores samlinger samt læser bøger.
Vi har løbende udflugter og aktiviteter, hvor formålet er at styrke venskabsrelationer, samt
understøtte børnenes kompetenceudvikling bl.a. i forbindelse med vores fokusområder og
læreplanstemaerne ifølge dagtilbudsloven.
Vi vægter at have et godt samarbejde med de øvrige institutioner, skoler, klubber og dagplejen i
kommunen. Vi har derfor også div. aktiviteter og udflugter sammen med vores venskabs
institutioner.

Endvidere arbejder vi også med de mål og fokusområder der er i kommunen i år og som er
relevante for os.

Anerkendende tilgang:
Vi vil løbene arbejde med vores grundværdi om at have en anerkendende tilgang til børnene.
Vi vil bl.a. arbejde med dette ved hjælp af ICDP metoden (en anerkendende metode alle skoler og
daginstitutioner i Egedal er blevet præsenteret for).
Vi har igen lavet årsplanen for 2018 ud fra vores positive syn, med den altid gode opbakning vi får
fra bestyrelsen og de øvrige forældre og uden at skele til de udfordringer, der er inden for vores
område.
NB. Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i løbet af året, hvis vi skønner, at der
er grundlag for dette.

Da vi desværre ikke kan lægge årsplanen ind som dokument på Famly, bliver den lagt ind som en
nyhed. I kan så vælge enten at printe den ud eller finde den på vores hjemmeside.

