ÅRSPLAN FOR FARUM SKOVBØRNEHAVE : 2017
Vi vil som altid og helt naturligt have fokus på hverdagen i skoven med naturens store skift
med de fire årstider : forår, sommer, efterår og vinter.
Forår med de første grønne, spæde og sprøde bøgeblade, som smager af citron - sommer
med de skønneste søde hindbær til at mæske sig i - efterår hvor bladene skifter farve til
orange, røde og gule - og vinteren hvor der rutsjes og suses ned ad bakkerne på
numsebagen.
Efter kalenderen er vinteren over os - rigtig vinter med kuldegrader og frost i kinderne, har
vi kun set i strejf og korte glimt. Vi ved dog, at pludseligt er vinteren over os, og så kan den
være langvarig - men vi er som altid positive og håber, at vi kan byde velkommen til foråret
til marts!
Vinteren står helt klart i Peter Plys tegn med gøre dem skoleklar med lektier og Furesø
Kommunes kanon: KLAUS NAR HOLM og dennes historik samt læring af FURESØSANGEN.
Dette tiltag styrker Furesø Kommunes skolesøgendes børn fra de forskellige institutioner i et
fælleskab, således at alle træder ind i FFO og skole med en KLAUS NAR mappe.

JANUAR :
Fortsættelse med Peter Plyssernes indlæring med lektier.
Derudover skal vi fejre fødselsdage: Britt og Grethe med events, hvor der vokser
slikkepinde i skovbunden!

FEBRUAR :
OKKER GOKKER musikforestilling på Det Lille Teater i Lavendelstræde med rim, remser og
små fortællinger i en legeverden, hvor det meste kan ske.
Fastelavn hvor vi traditionen tro skal klædes ud om eftermiddagen og slå katten af tønden
og spise uanstændige saftige chokoladeboller fra Farumhus Konditori og drikke økologisk
kakaomælk - og selvfølgelig kåre en kattedronning og kattekonge.

MARTS :
Startskud til forår J
Britt har 20 års jubilæum i Farum Skovbørnehave, og det skal fejres med lækker brunch for
børn og forældre - senere på dagen kommer Pailette og underholder med KLOVNERI,
BALLONDYR OG SMINKNING. What a day!
Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, hvor alle i Danmark bør gøre en aktiv
indsat – affald smidt i naturen skader vores drikkevand, planter og dyr samt ødelægger
oplevelserne i naturen og indeholder værdifulde ressourcer, som vi skal bruge igen. Farum
Skovbørnehave samler affald på rastepladsen ved Skovhuset – ca. 6 – 8 kg.

APRIL :
Peter Plys gruppen skal lære KLAUS NAR historie og FURESØSANG, så historik og sang
står knivskarpt, til de alle om en måned starter på FFO.
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Påskeharen hopper ind i Skovhuet i nattens mulm & mørke og lægger påskeæg i den
kæmpestore rede, vi har lavet til den. Reden blvier derefter tryllet om til mini reder af små
snilde barnehænder, så alle kan kan få en rede med hjem med et påskeæg i.
Farums unikke og fantastisk dygtige danseinstruktør & danseskoleejer Elisabeth
Dalsgaard/Swingtime inviterer os hjertens gerne til dansetime på danseskolen, hvor
ungerne danser igennem under Elisabeths kyndige og top energiske vejledning.

MAJ :
Vores husfotograf Christoffer Marott er med i en uge til to, hvor han skyder de mest
vidunderlige og umiddelbare billeder. Christoffer er blot med i hverdagen, han forstyrrer
ikke dagsrytmen – er blot en del af vores liv i en uge/to !
FARUM SKOVBØRNEHAVES fødselsdag 48 år - kan der mon atter vokse slikkepinde i
skovbunden - solen skinner og bøgen er sprunget ud - vi satser!
ZOOLOGISK HAVE vores årlige tilbagevendende og skønne attraktion - og det spændende:
hvilke dyr har fået nyrenoveret ”bolig” i år - vi glæder os!

JUNI :
Britt skal fejres, hun har 20 års jubilæum i Farum Skovbørnehave. Britt har ønsket
morgenbord for børn og forældre og en teaterforestilling. I skrivende stund er teaterstykket
ikke valgt. Woaw det bliver en festdag.
Forældre/arbejdsdag, hvor vi udbedrer Skovhuset, fælder træer, laver borde/bænke i
legeområdet og Grantoften får en rengørings makeover - efter udført arbejde råhygge på
højt plan med hjemmebagte boller.
Sidste dag inden sommerferien skal vi sejle på bølgen blå til Frederiksdal, hvor vi går en
dejlig tur - spiser frokost og leger i græslabyrinten – eventen afsluttes med en skøn is!

JULI :
Sommerferielukket.

AUGUST :
Vi starter op med løbetræningen til Farum Skovbørnehave Løb.
Og endnu en gang er vi så heldige, at vi kan holde vores traditionsrige sommerfest i skønne
Kurreholm spejderhytte i Gørløse omkranset af dejlig og frodig natur. Vi medbringer alle en
ret til buffetén - vi hygger og tænder bål lige inden tusmørket og duggen falder på, og
børnene synger en sang, de har øvet til lejligheden.
SØSTERBROMØLLE BESØGSGÅRD nok Danmarks bedste økologiske gård! Vi starter med
at få serveret hjemmebagt lunt og duftende brød med økologisk smør og ditto hjemmelavet
syltetøj samt kaffe/te og saftevand – vildt lækkert! Samtidig fortæller Dorrit Tarstrup levende
og inspirerende om dyrene via en fin bondegård. Dernæst sluses ungerne ud til fodring af
venlige, glade kaniner og kaninunger, som mægtig gerne vil nusses og spise
mælkebøtteblade – endvidere vrimler det med ænder, gæs, grise, køer og kalve, legesyge
geder og nysgerrige får – ikke at glemme skønne labrador Alfred og 2 katte.
Vi afslutter godt mætte af indtryk med rundvisning i den blomsterprydede have, hvor vi
nærmest snubler over heldige fritgående høns, 2 haner og masser af kyllinger. Leg på
gårdspladsen med robuste legesager, mens børnene på skift laver deres egen havregryn,
som smager dobbelt så godt, når det er egen fabrikation!
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SEPTEMBER :
Trivsels samtaler for skolesøgende.
Naturens dag hvor ingrediensen er enkel: børn skal være ude og have oplevelser i naturen.
Vi besøger Skovskolens naturlegeplads i Nødebo. Legepladsen er så meget et must have
for os. Der hersker ingen tvivl om, at verdens bedste legeplads er naturen. Verdens
næstbedste legeplads er Skovskolens naturlegeplads, som er lavet af skovaspiranter
udelukkende af naturmaterialer. Ungernes fantasi får frit løb : trampolin, ridderborg,
piratskib, drage, edderkop, svævebane, lokomotiv, vippebro, vippegynge, klatrestativ, bil og
skattekiste – we like !
En ridetur på ponyerne Benjamin og Nipper fra Holmegården hører også efteråret til - alle
får en skøn ridetur ved Skovhuset. I år har vi 10 års jubilæum med Benjamin & Nipper, så
ejeren Bub Nerby har inviteret os til Holmegården til jubilæumsfest – Woaw!
Løbetræningen til Farum Skovbørnehave Løb fortsætter.

OKTOBER :
Farum Skovbørnehave Løb i år med 10 års jubilæum - startskud sidste dag inden
efterårsferien - nu skal der gives gas og fuld skrue og løbes igennem på 1 km og 3 km
ruterne. Før løbet tankes op med lækre økologiske figenstænger og skønne Clara Friis
pærer - efter løbet masser af vand!
Halloween årstidsfest med fine og indimellem barske udklædte unger efter skovdagen. Vi
farvelægger Halloween tegninger med gys og uhygge og mæsker os i hjemmebagte snegle.

NOVEMBER :
Forældreaften: tema som er relevant og/eller rører sig i børnegrupperne.
Julegaven til mor og far skal laves. Vi sætter en hel dag af til julemandens værksted.

DECEMBER :
Julestue med forældre, hvor vi hygger med at lave julens flotteste juledekoration med
materialer fra naturen opsamlet i årets løb. Børnene nyder økologiske pebernødder og
æblejuice - de voksne får hvid varm gløgg.
Vi skal i Stavnsholtkirke til julebesøg hos sognepræsten. Synge julesalmer og opføre
juleevangeliet iført det smukkeste udklædningstøj, man kan tænke sig – på den måde
forkyndes evangeliet på smukkeste og fineste vis i børnehøjde.
Juleafslutning i skoven er julehygge i særklasse: mor/far, søskende og bedsteforældre
nyder at se ungernes glæde og forventning. Julemanden kommer, og danser med rundt om
det flot pyntede juletræ med æbler og børnenes eget pynt, og vi synger næsten alle de
julesange, vi har øvet hele måneden. Julemanden læser en julehistorie - og endelig deler
han gaver ud til alle de søde børn. Vi afslutter med godtepose fyldt med økologiske
lækkerier.
Vi ønsker alle hinanden en glædelig og fantastisk jul og på gensyn i 2018!
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