Skov- og musikbørnehaven Koglerne

Årsplan 2015

Under aktiviteterne i årsplanen vil der i henhold til lovgivningen være fokus på planlagte aktiviteter og tiltag
inden for udvalgte Læreplanstemaer.
Musik hver onsdag og torsdag fra okt. - april
 Når vi har musik, foregår det med de yngste børn samt mellemgruppen. Vi skaber trygge og gode
rammer, hvor vi igennem leg øver sange, lærer rim og remser, spiller på instrumenter, laver rytmer,
dans, bevægelse, kropsbevidsthed, afspænding og afslapning. Børnene prøver at agere i små
sanglege og skuespil, og afprøver blandt andet at turde stå frem alene eller være aktiv i en gruppe.
Her fastlægges et program, hvor børnene også deltager med input og lege. Vi benytter også sange og
aktiviteter der knytter sig til særlige traditioner og årstider.
Trin for trin hver tirsdag fra okt. - april
 Her træner vi socialforståelse med de ældste børn og om, hvordan vi kan være sammen med
hinanden på den bedste måde, hvordan vi taler sammen og hvordan vi sender og aflæser signaler. Vi
taler om følelser, om hvordan det er at have nogen og lege med, og hvordan det er at være alene. Vi
arbejder med materialet ’Fri for mobberi’. Børnene stifter bekendtskab med bogstaver og tal, vi
spiller spil, synger, danser, leger og løser samarbejdskrævende opgaver. Vi besøger
skolerne/SFO’erne som en extra forberedelse til overgangen mellem børnehave og skole. Samtidigt
med at vi fastholder rutiner og vaner, så varierer vi vores forløb med gruppen, så vi kan øve
koncentration og opmærksomhed i forskellige sammenhæng.
Uge 6 Læreplanstema
 Vi arbejder i februar og marts med læreplanstemaet Sprog
Uge 8 Fastelavn mandag d. 16.
 Børnene møder udklædt og går med personalet til hytten, hvor vi afvikler lege og aktiviteter og slår
katten af tønden. Forældre sørger for boller, rosiner m.m. Resten af dagen forløber som normalt.
Uge 11 Generalforsamling og forældremøde tirsdag d. 10. marts
 Afholdes kl.19.30 i Det hvide hus
Uge 13 Påskefrokost fredag d. 27. marts
 Vi spiser stor fælles frokost med børnene ved hytten. Hvert barn bidrager med forskelligt mad eller
tilbehør, der transporteres i trækvognene. Denne dag medbringes kun lille madpakke.
Uge 15 Arbejdsdag for forældre søndag d. 12. april
 Forældrene foretager reparationer, forbedringer og vedligeholdelse af hytte, hus og grund.
Arrangementet starter kl.9.30 Mere info senere.
Uge 16 Teater/historiefortælling torsdag d. 16. april
 Vi får besøg af ’Teater-Dorte’ der har gæstet os før. Hun er historiefortæller, naturvejleder,
illustrator m.m.
Uge 17 Cykelture d. 22. og 23. april
 Vi tager på cykeltur med alle børnene. Børnene på alm. cykler uden støttehjul, skal kunne bremse og
selv sætte i gang igen. Der kan også benyttes løbecykel. Alle møder om morgenen med cykelhjelm
og klargjort cykel. Vi tager af sted samlet til hytten, og derfra cykler vi korte og lange ture.

Uge 18 + 19 Bål
 De ældste børn – kommende skolebørn - bygger selv bålet op og tænder det med hjælp fra voksne.
Der skal saves og samles brænde. Bålet skal passes og holdes ved lige. Der skal være vand klar ved
bålet. Børnene lærer hvilken slags brænde der er bedst, og om hvad vi kan bruge ild og varme til.
Her handler det også om samarbejde, opmærksomhed og ansvarlighed. Enkelte af dagene forberedes
også bålmad.
Uge 19 Læreplanstema
 Vi arbejder i maj og juni med læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier
Uge 21+ 22 Kunstprojekt
 Efter introduktion til projekt, med historie, teknikker og tema, sammensætter vi et forløb på børnenes
niveau. Forløbet slutter med fernisering tirsdag d. 2. juni kl.14 i det hvide hus samt salg af børnenes
produktioner, for at dække udgifterne.
Uge 23 Koglernes fødselsdag tirsdag d. 2. juni
Uge 24 Sommerfest fredag d. 12. juni
 Dagen afholdes ved hytten, hvor forældre og søskende er velkomne. Der vil være aktiviteter og sang,
og maden medbringes af forældrene. Denne dag har vi en lille ceremoni, hvor vi siger farvel til alle
de ældste børn, der snart skal starte i skole. Arrangementet starter kl. 13
Uge 36 Høstfest/bedsteforældredag torsdag d. 3. sept.
 Her inviteres alle bedsteforældre til en hyggelig dag i skoven. Vi skal lege og lave aktiviteter fra
gamle dage. Bedsteforældrene fortæller måske historier fra da de var børn. Vi starter kl.11
Uge 39 Skovtur med forældre søndag d. 27. sept.
 Alle familier der har tid og lyst, møder op ved det hvide hus kl.12. Turen går herefter igennem
skoven forbi nogle af børnenes vante steder. Måske vi samler gode spisesvampe på vejen. Vi ender
ved hytten, hvor vi nyder vores medbragte spise/drikke til eget forbrug. Efter leg og hyggeligt
samvær slutter dagen kl.15
Uge 40 Læreplanstema
 Vi arbejder i oktober og november med læreplanstemaet Natur og naturfænomener
Uge 40 Arbejdsdag for forældre søndag d. 4. okt.
 Forældrene foretager reparationer, forbedringer og vedligeholdelse af hytte, hus og grund.
Arrangementet starter kl.9.30 Mere info senere.
Uge 44 Forældremøde torsdag d. 29. oktober
 Afholdes kl.19.30 i Det hvide hus
Uge 47 Lygtetur tirsdag d. 17. nov.
 De kommende skolebørn der skal med på lygtetur bliver i børnehaven efter lukketid (kl.16-19).
Hvorefter vi går en tur i skoven med medbragte lommelygter. Hjemme i det hvide hus venter et par
forældre med let aftensmad, og alle børn afhentes kl.18.45.
Uge 49 tirsdag d. 1. dec. kl.9 åbner vi staldloftet og ser om nissefar er flyttet ind.
Uge 50 Risengrød mandag d. 7. dec.
 Forældre og personale forbereder risengrøden, der fragtes til skoven kl.9
Vi spiser samlet og fortæller julehistorie og husker, at gemme lidt grød til nissen på loftet.

Uge 50 Julefest fredag d. 11. dec.
 Et dejligt sammenskudsgilde ved hytten udgør rammen for denne dag. Kl.13 ankommer familierne
medbringende æbleskiver, guf og godter m.m. Vi skal selvfølgelig også både synge julesange, tænde
lanterner og danse om vores pyntede træ, og forhåbentlig kommer julemanden et smut forbi. Dagen
slutter kl. 15.30
Der kan forekomme ændringer i årsplanen.
Hver dag holder vi morgensamling med sange og lege valgt af børn og voksne og information om dagens
aktiviteter. Det er også her vi bruger tid, hvis børnene skal vise noget til gruppen eller fortælle om en
oplevelse. Nye børn bydes velkommen ved disse morgensamlinger. Efterfølgende spiser vi frugt som er
klargjort af børn sammen med en voksen.
Aktiviteter der altid forekommer i løbet af året:
Ture til Jagt og skovbrugsmuseet
Besøge skoler og SFO’er
Bålmad-dage
Snitteværksted
Besøg af jæger
Børnenes fødselsdage fejres
Brug af naturens spisekammer
Andre aktiviteter: Hvis personalet/støtteforeningen ønsker det, kan der være tiltag eller arrangementer i
børnenes hverdag, der kan dækkes økonomisk af børnehavens støtteforening - eksempelvis en
teaterforestilling for hele gruppen.
Mere info vedrørende dette henvises til Koglernes hjemmeside eller støtteforeningens kontaktpersoner.
Møder i løbet af året:
Bestyrelsesmøder
Forældremøder
Generalforsamling
Forældresamtaler
Personalemøder
Ledermøder i kommunen
Tilsynsmøde
Ledelsesmøde
Medarbejder udviklingssamtaler
Møde med seminarier
Møde med talepædagog/sprogskole
Lukkedage i Koglerne:
Før påske d. 30. og 31. marts + d. 1. april
D. 4. maj Pædagogisk dag
D. 15. maj
Grundlovsdag d. 5. juni
Uge 29 og 30
D. 28., 29., 30. dec.
D. 24. og d. 31.dec betragtes som helligdage

