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ÅRSPLAN : 2020 
 
 
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 med sne 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. 
 
 
 
JANUAR: 
Efter at have være i julens mode, med hvad deraf følger af juletraditioner, skal der nu igen fokus 
på Peter Plyssernes indlæring med før-skole-opgaver. Vi finpudser Furesø Kommunes kanon: 
Halfdan Rasmussens rim&remser, Jeg har en rokketand samt Kom hjem alle mine kyllinger. 
Ultimo denne måned går de første skolesøgende videre til FFO, og vi afslutter med en lille fest, 
hvor de får deres før-skole-hæfte, tegnemappe samt deres første og sidste maleri. 
Derudover skal vi fejre fødselsdage: Britt og Grethe med events, hvor der utroligt nok år efter år 
vokser slikkepinde i skovbunden. 
 
FEBRUAR:  
Fastelavn hvor vi traditionen tro skal klædes ud om eftermiddagen og slå katten af tønden og 
spise smørsmurte boller og drikke økologiske chokolademælk - og selvfølgelig kåre en 
kattedronning og kattekonge. 
 
MARTS:  
Startskud til forår ☺ 
Generalforsamling med tema målrettet til voksne. 
 
APRIL:  
Påskesjov i tre tempi. 
1: Vi finder tørt langt græs, som Peter Plysserne med fingersnilde omdanner til små græsreder 
og placerer disse på gulvet i Skovhuset.  
2: I nattens mulm og mørke hopper påskeharen ind i Skovhuset og lægger påskeæg i 
græsrederne.  
3: Vild jubel næste dag om morgenen med fyldte græsreder. 
Vi går all in med Affaldsindsamlingen 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 børnenes skarpe blik for. Vores skrald indsamling 
er derfor på rastepladsen/Slangerupvej, hvor der bliver smidt affald i en lind strøm på trods af, 
at der er fine affaldscontainere på rastepladsen – vi samler i snit 5 kg.  
Furesø Kommunes kanon afpudses endnu en gang med Halfdan Rasmussens rim&remser, Jeg 
har en rokketand og Kom hjem alle mine kyllinger. 
Måneden afsluttes med endnu en lille fest – denne gang for de sidste skolesøgende som starter 
på FFO. De får naturligvis også deres før-skole-hæfte, tegnemappe samt deres første og sidste 
maleri. 
 
MAJ:  
Fælles event i anledning af Britt og Grethes runde fødselsdage i januar måned. Eventen er í in 
the making. 
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JUNI:  
Sidste dag inden sommerferien tager vi i Zoologisk Have. 
 
JULI:  
Sommerferielukket.  
 
AUGUST:  
Løb/pw træningen sættes i gang til ”Små ben kan også løbe”. Vores årlige løb på hhv. 1 km og 
3 km den sidste dag inden efterårsferien. 
En lørdag formiddag trækker forældrene i arbejdstøjet med bor, hammer og stige og udbedrer 
Planteskolehusets legeplads. 
Bondegårdsbesøg på Søsterbromølle Besøgsgård, som er en mindre økologisk gård midt i 
Nordsjælland. Vi kommer helt tæt på dyrene – både i stalden og på marken. Gården har alle de 
almindelige bondegårdsdyr – lidt af det hele, sådan som en gård havde det i ”gamle dage”. 
 
SEPTEMBER:   
Skovskolens Naturlegeplads i Nødebo er et must 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 energi niveau sættes 
på højt puls: trampolin, ridderborg, piratskib, drage, edderkop, svævebane, lokomotiv, vippebro, 
vippegynge, klatrestativ, bil og skattekiste og meget mere. 
Træningen til ”Små ben kan også løbe” fortsætter. 
 
OKTOBER: 
Startskud til ”Små ben kan også løbe” den sidste dag inden efterårsferien. Nu skal der gives 
gas og fuld skrue på løb og pw på 1 km og 3 km ruterne. Før løbet tankes op med økologiske 
bananer og mandler - efter løbet medaljer til alle med inskription af navn.  
Halloween årstidsfest med fine og indimellem barske udklædte unger efter skovdagen. Vi 
farvelægger Halloween tegninger med gys og uhygge og mæsker os i smørsmurte boller og 
juice. 
 
NOVEMBER:  
Forældreaften med tema som er relevant  - og/eller rører sig i børnegrupperne. 
Bellevue Teatret lokker med årets hyggeligste og festligste juleforestilling 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 børnene laver julens flotteste juledekoration med materialer fra 
naturen opsamlet i årets løb. Under fremstillingen nyder de voksne Mill&Mortar hvid gløgg – 
børnene nyder pebernødder og frugt. 
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 og fortæller en julehistorie - og endelig 
deler han gaver ud til alle de søde børn. 
Vi ønsker alle hinanden en glædelig og fantastisk jul og på gensyn i 2021! 
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