Årsplan 2019
Børnehuset Troldhøj
Datoer og tidspunkter findes på TABULEX eller på opslagstavler

Generelt

Januar

Ca. En gang om måneden går den ældste børnehavegruppe over til
Sundhedscentret Solgården, hvor de synger for og med beboerne.
Ca. En gang om måneden kommer nogle af byens dagplejer på besøg.
Hver fredag samles alle børnegrupper til sang/sangleg.
I perioden fra september til juni benytter alle børnegrupper på skift hallen hver uge.

Skolegruppeprojekt omkring riddere, prinser og prinsesser starter op
Områdepædagog er i huset og laver forskellige forløb i små fællesskaber

Februar

Kommende skolebørn besøger SFO’erne i område Slangerup.
Skolegruppeprojekt
Mellemgruppen fejrer fastelavn på Solgården
Kulturstier- mellemgruppen besøger Biblioteket. Som en del af et Kulturprojekt der
startede i efteråret 2016.
Vi ser børneteater ” Nattens lys”
Vi begynder at lave fastelavnspynt

Marts

Vi fejrer fastelavn med tøndeslagning og udklædning
Kommende skolebørn besøger SFO’erne i område Slangerup.
Børnebio for store og mellemgruppen i Slangerup Bio
Vi ser Børneteater ”Verdens mindste historie”
IT pædagog kommer ud i husene i område Slangerup
Skolegruppeprojekt

April

Kommende skolebørn besøger SFO’en på Byvangsskolen.
Påskeaktiviteter og påskeleg
Afslutning for de ældste børn før de skal i SFO.
De 5 årige besøger Willumsen – som en del af kulturprojektet.
Skolegruppeprojekt afsluttes.

Maj

Historieuge
Kulturstier- Musikskolen kommer på besøg og spiller klassisk
Bedsteforældredag
Kulturstier – Færgegården for de 4-5 årige
Bondegårdstur.
Sommerfest.
Sankthansbål med besøg af beboere fra Sundhedscentret Solgården

Juni

Juli
August
September
Oktober
November

Sommerferietid og behovspasning i uge 29-30
Snake city Jazzfestival – nogle af børnene deltager ved flot åbnings optog gennem
byen.

Sprogvurdering af de 5 årige børn laves.
Vi arbejder med efterårets materialer og farver
Storegruppen deltager i skolernes motionsløb
Vi har sundhedsuge i uge 41
Juletræet hentes.
Julepynt fremstilles.

Forældremøde i Troldhøj med valg til Husråd.

December

Vi pynter hallens juletræ og spiser æbleskiver.
Julegaver gøres færdige og pakkes ind.
Julefest og Lucia-optog.
Nissegrød.

