ÅRSPLAN FOR FARUM SKOVBØRNEHAVE : 2018

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 kan vinteren komme over os, og så kan
den være langvarig - men vi er som udgangspunkt altid positive og ser frem til, at vi kan byde
velkommen til foråret til marts.
Vinteren står helt klart i Peter Plys (skolesøgende) tegn til at gøre dem skoleklare 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 de alle træder ind i FFO og skole med en
KLAUS NAR mappe.

JANUAR :
Efter at have være i julens mode, med hvad deraf følger af juletraditioner, skal der nu igen fokus
på Peter Plyssernes indlæring med lektier – allerede i næste måned går den første
skolesøgende pige videre til FFO.
Derudover skal vi fejre fødselsdage: Britt og Grethe med events, hvor der vokser slikkepinde i
skovbunden!
FEBRUAR :
Fastelavn hvor vi traditionen tro skal klædes ud om eftermiddagen og slå katten af tønden og
spise saftige chokoladeboller fra Farumhus Konditori og drikke økologisk kakaomælk - og
selvfølgelig kåre en kattedronning og kattekonge.
MARTS :
Startskud til forår J
Generalforsamling med tema målrettet til voksne.
Påskesjov i to tempi. Vi finder tørt langt græs, som børnene med fingersnilde laver til små
græsreder, og placerer dem fint på gulvet i Skovhuset. Dernæst hopper påskeharen ind i
Skovhuset i nattens mulm & mørke og lægger påskeæg i de små reder. Vilde jubelskrig fra
ungene dagen efter, når de ser de fyldte reder.
APRIL :
Peter Plys/skolesøgende skal lære KLAUS NAR´s historie og FURESØSANGEN, så historik og
sang står knivskarpt, til de alle om en måned starter på FFO.
FARUM SKOVBØRNEHAVE går all in med Affaldsindsamlingen 2018, Danmarks
Naturfredningsforening. Vi er med i den store fælles indsats for en renere og smukkere natur og
et bedre miljø. Samtidig lærer vi børnene en masse om affald, natur, kredsløb, sortering,
bæredygtighed og meget mere. I vores to skove er der intet affald, det sørger ungernes skarpe
blik for, så vi samler affald på rastepladsen ved Skovhuset – som regel i størrelsesordenen 6-8
kg. – uha folk er nogle....!
Vi afslutter måneden med dimissionsfest for Peter Plys. De er så klar til et nyt kapitel skal
vendes i deres liv. Vi vænner os aldrig til at sige farvel til vores skønne unger - vi kender dem
helt ind i deres hjertes dyb, men det er livets gang.
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MAJ :
FARUM SKOVBØRNEHAVES fødselsdag: 49 år - kan der mon atter vokse slikkepinde i
skovbunden - solen skinner & bøgen er sprunget ud – åh ja mon ikke!
ZOOLOGISK HAVE vores årlige tilbagevendende og skønne event - og det spændende: hvilke
dyr har fået nyrenoveret ”bolig” i år - vi glæder os.
JUNI :
Forældre/arbejdsdag – vi hygger med hjemmebagte boller og vise versa, mens vi udbedrer
legepladsen ved Skovhuset med træfældning, gynger der skal efterses, borde/bænke der skal
have en make-over, vinduer der skal males etc.
SPRED GLÆDE DAG: Vi tager alle en rød klovnenæse og er med til at støtte de danske
hospitalsklovne. Vi vil helt sikkert også sprede smil & glæde. Det gør hospitalsklovnene hver
eneste dag blandt indlagte børn over hele landet.
Sidste dag inden sommerferien har vi booket event med ansigtmaling/tatoo/klovn.
JULI :
Sommerferielukket.
AUGUST :
Vi løber året rundt en gang ugentligt. Træningen intensiveres til SMÅ BEN KAN OGSÅ LØBE,
vores årlige løb på hhv. 1 km og 3 km den sidste dag inden efterårsferien.
Sommerfesten, og hvor den afholdes, ved vi ikke i skrivende stund. Det står dog til troende, at vi
alle medbringer en ret til en fælles buffét. Vi hygger og tænder bål lige inden tusmørket og
duggen falder på, mens børnene synger de sange, som de elsker.
SØSTERBROMØLLE BESØGSGÅRD nok Danmarks fineste 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.
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 den skønne labrador hund
Alfred og kattene.
Vi afslutter med rundvisning i den blomsterprydede have, hvor vi nærmest snubler over
fritgående høns og massevis af kyllinger -leg på gårdspladsen med robuste legesager hører
også med samt en tur på hesteryg.
SEPTEMBER :
Trivsels samtaler for Peter Plys/skolesøgende.
Naturens dag hvor ingrediensen er enkel: Børn skal være ude og have oplevelser i naturen. Det
gør vores unger hver eneste dag, så derfor er SKOVSKOLENS NATURLEGEPLADS i Nødebo
et must for os. Legepladsen er så meget ”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 energi niveau sættes
på højt puls: trampolin, ridderborg, piratskib, drage, edderkop, svævebane, lokomotiv, vippebro,
vippegynge, klatrestativ, bil og skattekiste – we like!
Træningen til SMÅ BEN KAN OGSÅ LØBE fortsætter.
OKTOBER :
Forældreaften med tema målrettet til børn.
Trivsels skemaer til Haffelaffer & Grislinge.
Startskud til SMÅ BEN KAN OGSÅ LØBE - 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
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økologiske figenstænger og Clara Friis pærer - efter løbet medaljer til alle med inskrifption af
navn og km.
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 & far igangsættes.
Bellevue Teatret lokker med årets hyggeligste og festligste forestilling i den lille magiske by,
Kardemomme, hvor vi møder skrappe tante Sofie, den rare politimester Bastian & de tre røvere
Kasper, Jesper & Jonathan, der stjæler og laver ballade.
DECEMBER :
Julestue med forældre, hvor vi hygger med at lave julens flotteste juledekoration med
materialer fra naturen opsamlet i årets løb. Børnene nyder en box med hjemmebagt bolle og
æblejuice - de voksne får hvid gløgg.
Vi skal i Stavnsholtkirke til julebesøg hos sognepræsten. Synge julesalmer med organisten ved
orglet – præsten forkynder Jesus fødsel på fineste vis i børnehøjde. Lige inden vi går kommer
småkagedåsen frem.
Vi drømmer alle om glinsende hvide trætoppe og børn, der spændt lytter efter klokkerne på
julemandens kane i sneen. Helt sådan er det nu sjældent i virkeligheden, men vi kan love, at
juleafslutningen i skoven er julehygge i særklasse. Børnene har klippet/klistret julepynt til
juletræet - børn & forældre danser om juletræet, og vi synger alle julesangene, som vi har øvet i
december måned, og selvfølgelig kommer julemanden (den rigtige) og fortæller en julehistorie og endelig deler han gaver ud til alle de søde børn. Vi afslutter med godtepose til ungerne fyldt
med økologiske lækkerier.
Vi ønsker alle hinanden en glædelig og fantastisk jul og på gensyn i 2018!
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