
 

Årsplan 2023 - Januar til juni 

  

Januar  Onsdag d. 5. januar 
Vi fejrer Sofiehavens 14-års fødselsdag med 
flaghejsning og sang på legepladsen. 
Om eftermiddagen er der forældrekaffe med 
fødselsdagskage. 

Februar 
 
 

Fastelavn Mandag d. 20. februar kl. 9.30-11.00 

Vi slår katten af tønden i alrummet og glassalen. 
Børnene må komme udklædte. 

Marts Cirkus Fredag d. 17. marts 
Vi får besøg af en gøgler, der skal lære os tricks til 
vores cirkusforestilling. 

 Affaldsindsamlingen Hele uge 12 
Danmarks naturfredningsforening holder 
affaldsindsamling  i uge 12, og vi er med. 

 Påskefrokost Torsdag d. 30. marts 
Vi får besøg af påskeharen, og afholder påskefrokost i 
hele huset. 

 Team Rynkeby Børneløb Fredag d. 31. marts 
Vi holder Team Rynkeby Børneløb for hele huset. 

April 

 

Mandag d. 3. april til og med mandag d. 10. april 
Børnehuset er lukket. Der er fællespasning i Søndre 
Børnehus. 

 Forårsrengøring Hele uge 16 
Vi har særligt fokus på hygiejne og gør forårsrent på 
alle stuer i  hele uge 16. 

Maj Naturuge og plantedag Hele uge 19 
Vi har naturen som tema hele uge 19 og gør 
plantekasserne og legepladsen forårsklar. 

 Arbejdsdag for 
personale, børn og 
forældre 

Lørdag d. 13. maj 
Der er arbejdsdag på legepladsen. 

 Kr. Himmelfart 
 

Kr. Himmelfart 
Børnehuset er lukket torsdag d. 18. maj og fredag d. 
19. maj. 
Fredag er der fællespasning i Søndre Børnehus. 

Juni Afslutningsfest for de 
kommende skolebørn 

Torsdag d. 8. juni 
Vi holder fest for alle de største børn. 

 Sommerfest  Fredag d. 16. juni kl. 17.00-9.30 
Vi holder sommerfest for forældre og søskende. 

 Skt. Hans Fredag d. 23. juni 
Vi laver bål, brænder heksen af og rister pølser med 
alle børn i Sofiehaven. 
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Årsplan 2023 - Juli til december 

Juli Sommerferielukket 
 

Mandag d. 17. juli til søndag d. 30. juli Børnehuset er 
lukket. 
Der er fællespasning i Søndre Børnehus. 

August 
 

Arbejdsdag for børn, 
forældre og 
medarbejdere 

Lørdag d. 26. August kl. 9.30-15.00 
Hele legepladsen skal have den årlige make-over. 

September Forældremøde Ondag d. 6. september kl. 19.00-21.00 

Der er forældremøde og valg til forældrerådet 

 Naturens uge  Uge 36 
Vi har tema om naturen. 

Oktober Bag for en sag 
 

Uge 40 
Vi bager med børnene hele ugen, og holder 
arrangement med salg af kage torsdag eftermiddag 

 Idrætsuge Uge 41 
Hele ugen står i idrættens tegn og vi afslutter med en 
fælles idrætsdag 

 Halloween Tirsdag  d. 31. oktober kl. 9.30-12.00 

Vi pynter i ugens løb og børnene må komme 
udklædte. 

November   

December Bedsteforældredag: 
 

Fredag d. 1. december 
Vi klipper julepynt og pynter træet. Bagefter spiser vi 
bedsteforældrenes medbragte mad. 

 Luciafest for børn og 
forældre 

 

Onsdag d. 13. december, kl. 15.00-16.30 

Vi julehygger på stuerne og når det bliver mørkt, går 
Luciaoptoget syngende rundt i hele huset. 

 Julefrokost Onsdag d. 20. december 
Vi holder børnejulefrokost i hele huset. 

 Juleferie 
 
 
 
 
 

Fredag d. 23. december til og med mandag d. 1. 
januar 
Vi holder juleferie. 
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