
ÅRSPLAN : 2022


Pandamien har bidt sig fast - boosteren ´det tredje stik` tilbydes nu også til de 18-40 årige. Smitten med den 
nye variant Omikron spreder sig med lynets hast. Nogle events må vi derfor undvære i år. Vi vil så vidt, det 
er muligt fastholde de årstidsrelaterede traditioner.


Vi vil som altid og helt naturligt have spot 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 syrligt af citron. Sommer med de 
skønneste røde hindbær til at mæske sig i. Efterår hvor bladene skifter farve til orange, røde og gule 
nuancer. 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 set i strejf og 
korte glimt. Vi ved dog, at pludselig kan vinteren komme over os, og så kan den være langvarig. Vi er som 
udgangspunkt altid positive og ser frem til, at vi kan byde velkommen til foråret i marts.


JANUAR

De næste måneder er der endnu mere fokus på de skolesøgendes indlæring med før-skole-opgaver. Vi 
intensiverer med Furesø Kommunes kanon med Halfdan Rasmussens “Okker Gokker” og “Abel Spendabel” 
sangen “Jeg har en rokketand” og legen “Kom hjem alle mine kyllinger.”

Derudover skal vi fejre fødselsdage for Britt og Grethe med “Slikkepinde leg” - en leg hvor der vokser 
slikkepinde i skovbunden.


FEBRUAR

Ekstraordinær generalforsamling afholdes virtuelt.

De skolesøgende kan her gå videre til FFO. I år har alle valgt at vente med et skift til maj måned. Furesø 
Kommune tilbyder skift til anden kontekst februar og maj måned 

Fastelavn, hvor vi traditionen tro, skal klædes ud om eftermiddagen og slå katten af tønden. Spise 
smæskende og smørsmurte boller og drikke øko kakaomælk - og selvfølgelig kåre en kattedronning og 
kattekonge.


MARTS

Startsskud til forår.

Britt har 25 års jubilæum - fejringen for dagen er endnu ikke planlagt.

Ordinær generalforsamling går i luften virtuelt.


APRIL

Påskesjov på alle parametre. Langt og tørt græs bliver med fingersnilde omdannet til små græsreder, som 
kommer ind at stå på gulvet i Planteskolehuset. I nattens mulm og mørke hopper påskeharen ind og fylder 
rederne med påskeæg. Vild jubel næste dag med de fyldte græsreder.

Vi er selvfølgelig med i den fælles indsats for en renere og smukkere natur og et bedre miljø, som Danmarks 
Naturfredningsforening Affaldsindsamling er hovedsponsor for. Samtidig lærer vi børnene om affald, natur, 
kredsløb, sortering, bæredygtighed og meget mere. I Farum Lillevang/Terkelskov (vores arbejdsplads) er der 
intet affald - vi har altid en plastikpose i lommen, når der spottes affald.

Måneden afsluttes med de skolesøgendes dimissionsfest med optræden af Furesø Kommunes kanon for 
deres forældre, hvis forsamlingsforbuddet tillader det. De skolesøgende får her overrakt deres før-skole-
hæfte, sjove lektier og en bugnende tegnemappe.


JUNI

Den sidste dag, inden vi går på sommerferie, kommer ´pizzamanden` ud i skoven med masser af lækre 
frokost pizzaer - mums.




JULI

Sommerferielukket.


AUGUST

Vi afventer Corona situationen,


SEPTEMBER

Ingen event på skrivebordet.


OKTOBER

Halloween årstidsfesten med fine og indimellem barske udklædte unger efter skovdagen. Vi farvelægger 
Halloween tegninger med gys og uhygge og mæsker os i boller med smør og øko juice.


NOVEMBER

Forældreaften med tema som er relevant og eller rør sig i grupperne.

Traditioner skal så vidt muligt holdes. Om vi kan komme i Bellevue Teater, vil tiden vise. I hvertfald har vi i  
mange år set “Folk og røvere i Kardemomme by.” Den lille magiske by Kardemomme, hvor vi møder 
skrappe tante Sofie, den rare politimester Bastian og de tre røvere Kasper, Jesper og Jonathan. Røvernes 
spas og fjas er vores juleteatertur, hvor vi trækker i festtøjet, og lader os underholde.


DECEMBER

Igen - om vi får lov til at holde julestue, hvor børnene laver julens flotteste juledekoration med materialer 
indsamlet i naturen, ved vi ikke. Hvis vi gør, så er det en hyggetime med gløgg til forældrene og 
pebernødder og frugt til børnene.

Stavnsholt kirke er en årligt tilbagevendende event, hvor vi sammen med sognepræsten synger julesalmer 
akkompagneret af organisten ved orglet. Præsten forkynder Jesus fødsel på fineste vis i børnehøjde. Lige 
inden vi går kommer småkagedåsen kommer frem.

Juleafslutningen i skoven er julehygge i særklasse. De skolesøgende har klippet/klistret julepynt til juletræet. 
Børn og forældre danser om juletræet, og vi synger alle julesangene, som vi har øvet i december måned. 
Julemanden kommer og læser en julehistorie og deler gaver ud til alle de søde børn. 

Vi ønsker hinanden en glædelig og fantastisk jul og på gensyn i 2023. 



