
Årsplan for Soria Moria 2022 

 

Januar 

Mandag 3. Januar  Børnehaven åbner og vi ønsker alle et godt nytår. 

 

Februar 

Fredag 25. Februar Fastelavnsfest. Temaet i år er ”en dag i cirkus”. Desværre er alle Disneys 

superhelte og prinsesser inviteret til en anden fest denne dag 😊 det er 

meget tilladt at holde det simpelt! 

Uge 7 Vinterferie. Meld i god tid om jeres barn kommer denne uge. 

  

Marts  

Fredag 11. Marts Lukkedag. Personale til årsmøde i Jylland. 

 

Lørdag 26. Marts Forældrearbejdsdag. 9-15 Der skal primært arbejdes i haven. Vi starter med 

eurytmi for alle forældrene fra kl. 9-10.  

De som ikke kan denne dag, kan komme søndag den 27. marts, her vil være en 

personale til at hjælpe med at starte op, hvor andre slap lørdag. Man er meget 

velkommen til at komme begge dage 😊 

April 

Torsdag 7.April Forældremøde ca. kl.17-18 

Fredag 8. April  Påskefest. Alle børn må gerne have noget grønt på denne dag. 

Mandag 11. April Personalet afspadserer. Giv besked i god tid, hvis jeres barn kommer. 

Tirsdag 12. April Personalet afspadserer. Giv besked i god tid, hvis jeres barn kommer. 

Onsdag 13. April Personalet afspadserer. Giv besked i god tid, hvis jeres barn kommer. 

 

Maj 

Lørdag 7. Maj Majfest med forældre. 10-12. Vi mødes og danser om majstang.   

Fredag 27. Maj Lukkedag. 

 

 



Juni 

Fredag 3. Juni   Pinsefest. Alle børn må gerne have noget hvidt tøj på denne dag. 

Tirsdag 7. Juni  Vi starter vores sommerrytme og er udendørs hele dagen indtil september. 

Fredag 24. Juni Sommerfest for de store børn som skal videre i skole.  

 

Juli 

Hele måneden  Sommerferiehygge 

 

August 

Onsdag den 24. August  Hvis muligt tager vi på bondegårdstur 

 

September 

Torsdag 1.September Forældremøde kl. 17-19, med deltagelse af skolens ledelse, for info til 

førskolebørn. 

Fredag 2. September Høstfest. Alle børn må gerne komme med høsttøj, evt. stråhat eller forklæde. 

  Man må gerne medbringe noget man har høstet hjemme, eller i butikken ;) 

Torsdag 29. September Skt. Michaelsfest. Alle børn må gerne have blåt og/eller rødt tøj på.  

Fredag 30. September Lukkedag. Pædagogisk dag for personalet. 

 

Oktober  

uge 42  Efterårsferie. Meld i god tid om jeres barn kommer denne uge. 

 

November 

Torsdag 10. November Lanternefest med forældre kl. 17-18. 

Lørdag 26. November Julebazar. Alle deltager. Dagen koordineres af forældrerådet.  

Onsdag 30. November  Adventsspiral for børnene. 

 

December  

I december vil der være julehygge om onsdagen i stedet for tur. 

 



Tirsdag 20. December Julefest for børnene. 

Onsdag 21. December  Personalet lukker ned for børnehaven. Der bliver fjernet julepynt og ryddet op  

i alle skabe og kroge, samt vasket legetøj. Alt gøres klar til det nye år. Derfor 

ser vi gerne at alle starter juleferie denne dag, meld i god tid hvis man har 

brug for pasning, så vi kan finde en vikar til de børn der kommer. De børn der 

kommer skal have madpakke med og vil blive passet udendørs. 

Torsdag 22. December  Lukkedag 

Fredag 23. December Lukkedag 

Tirsdag 27. December Lukkedag 

Onsdag 28. December Lukkedag 

Torsdag 29. December Lukkedag 

Fredag 30. December Lukkedag 

 

 

Helligdage 2022 

Torsdag 14. April   – Skærtorsdag 

Fredag 15. April  – Langfredag 

Søndag 17. April   – Påskedag 

Mandag 18. April  – 2. Påskedag 

Fredag 13. Maj    – Bededag  

Torsdag 26. Maj   – Kristi himmelfarts dag 

Søndag 5. Juni   – Pinsedag  

Mandag 6. Juni  – 2. Pinsedag  

Søndag 25. December   – Juledag  

Mandag  26. December  – 2. Juledag  

 

  

 

  


