Uglestuen 2017/18 ”Køleskabsskema 2. udgave”
Gem den der er vigtige datoer
Opstart af Uglestuen: Efter vores omorganisering i efteråret sidste år startede ”Uglestuen” op den
2. maj 2017. Fælles for børnene er at de skal begynde i skole i foråret 2018.
”Uglestuen” består af 15 skønne unger – 6 drenge og 9 piger: Christina, Lene og vores
pædagogstuderende Sofian (23/8 – 10/10-17) er personale på Uglestuen.
Overordnede rammer for ”Uglestuen”: Det overordnede tema er: Jeg kan og Jeg er en del af et
fællesskab og de overordnede læreplanstemaer vil være personlige og sociale kompetencer.
Uglerne mødes på Uglestuen: Vi mødes hver dag til morgensamling, hvor vi taler om dagens
aktiviteter. Senere spiser vi frokost på stuen og har frokostsamling og hviletid i fællesrummet.
Ugeoversigt: I løbet af ugen arbejder vi således om formiddagen:
Klokken
9 – 9.30
9.30 – 11

Mandag
Morgensamling
Legeplads for
alle børn

Tirsdag
Morgensamling
Stueaktiviteter
”Sprog & Krop”

Onsdag
Morgensamling
Stueaktiviteter
”Tur-dag”

Torsdag
Morgensamling
Stueaktiviteter

11 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 –

Frokost
Frokostsamling
Hviletid
Garderobe
Legeplads

Frokost
Frokostsamling
Hviletid
Garderobe
Legeplads

Frokost
Frokostsamling
Hviletid
Garderobe
Legeplads

Frokost
Frokostsamling
Hviletid
Garderobe
Legeplads

Fredag
Morgensamling
Fællessamling
for alle børn
Stueaktiviteter
Frokost
Frokostsamling
Hviletid
Garderobe
Legeplads

Medbring: rygsæk og løbesko hver dag samt overtøj og fodtøj der passer til årstiden.
Dagbog: På reolen ved Uglestuen ligger et ringbind med vores dagbog.
Vi glæder os og ser frem til en spændende tid med børnene på Uglestuen, de bedste hilsner fra
Christina & Lene

Årshjul for ”Uglestuen” / Storegruppe
Med forbehold for ændringer bliver de emner og aktiviteter, vi vil arbejde med som beskrevet
nedenfor. Nærmere information følger om de enkelte aktiviteter.
Årstid
Forår

Måned
April
6 års
fødselsdage

14 – 15 –16 – 17

Emne
Tema: Påske og sprog
I perioden arbejder vi med:
 Påsketraditioner
 Sprog og kreativitet
5. og 7. april 2017 - Børnene samles på Uglestuen
Vi arbejder med projektet ”Børnenes litteratursti”
med Allerød Bibliotek for både den nuværende og
kommende ”Uglestue” jvf. mail.
6. april 2017 – Påskefrokost i Børnehuset
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10. – 17. april 2017 – Påske. Børnehuset er lukket
inden påske. God påskeferie til alle 
20. og 27. april 2017 - Børnene samles i
Fællesrummet. Vi arbejder med projektet
”Børnenes litteratursti” fra Allerød Bibliotek for
både den nuværende og kommende ”Uglestue” og
får besøg af Maria fra Allerød Bibliotek den 20/417, så hun kan se og følge vores arbejde.
27. april 2017 - TUR til Allerød Bibliotek fra kl.
11.30 – 15 for at male en bænk med kunstneren
Ole Grøn. Bænken udstilles i juni måned i Allerød.
Den 30. juni kl.16 er der fernisering på Allerød
Bibliotek af børnenes billeder.
Forår

Maj
5 års
fødselsdage

18 – 19 – 20 – 21

Tema: Opstart – Udeliv – ”Kan selv 1”
I perioden arbejder vi med:
 Vi er den nye ”Uglestue” / Storegruppe
 Formen på gruppedagen
 Fællesskaber & nye relatiner
 Skoven som et rum
 ”Kan Selv 1”
 Ture ud af huset
 Efterbearbejdning af ture
 CD: ”Mosekonen brygger”
 Bog: ”Mosekonens bryg” af Ib Spang Olsen
 Oplæsning: ”Troldepus”
”Villads fra Valby” af Anne Sofie Hammer
(læste vi ikke pga. Troldepus)
1. maj 2017 – Børnehuset er lukket
2. maj 2017 – Velkommen til de nye Ugler
Alle børnehave børn mødes i Fællesrummet
kl. 9 for at se, hvem der er de nye Ugler. Derefter
flytter vi sammen med børnene deres garderober
til Ugle-garderoben (se opslag)
2. - 5. maj 2017 – SKOVUGE (uge 18)
Vi vil både tage i vores egen skov men også andre
steder og slutter af med bål om fredagen på
legepladsen (se opslag og mail)
9. – 10. maj 2017 - Efterbearbejdning af indtryk og
oplevelser fra skovugen
17. maj 2017 - Maddag for Uglerne (bålmad)
24. maj 2017 -”Bedsteforældre-plantedag” for
hele Børnehuset (se opslag)
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Forår /
sommer

Maj / Juni

22 – 23 – 24

Tema: Sommerfest om ”Hekse & trolde”
I perioden arbejder vi med:
 Sommerfestforberedelser i Børnehuset
29. maj 2017 – opstart af sommerfestforberedelser
på tværs af stuerne
16. juni kl. 17 – 19.30 – Sommerfest
30. juni 2017 kl. 16 – Fernisering på Allerød
Bibliotek ”Børnenes litteratursti”

Sommer

Juni / Juli
5 års
fødselsdage

25 – 26 – 27 – 28
– 29 – 30 – 31 –
32

Tema: Sommer i Børnehuset
I perioden arbejder vi med:
 Invitation til forældremøde
 ”Gamle lege” på legepladsen
 Fælles sommer aktiviteter i Børnehuset
9. juni 2017 - Uglestuen er ansvarlig for
fællessamling
23. juni 2017 - Bål på legepladsen for alle børn
(aflyst pga. ”Rum og læring” projekt)
27. juni og primo juli 2017- Invitation til
forældremøde
7. juli 2017 – ”Cowboy og indianerdag” for alle
børn
28. juli 2017- Uglestuen er ansvarlig for
fællessamling

Sommer

August

33 – 34

Tema: Opstart & velkommen tilbage
I perioden arbejder vi med:
 Gensyn med vennerne
 Forberedelse af forældremøde, vi pukker
blomster og tegner små duge til bordene
 Sprog & Krop, hvilket indeholder sproglig
opmærksomhed, grov motoriske aktiviteter
og rytmik, børneyoga og ”Fri for Mobberi”
 Oplæsning af ”Dyrene og de andre dyr i
Hakkebakke skoven” af Thorbjørn Egner
14. august 2017 - Opstart efter sommerferie
23. august 2017 - Sofian starter sin 1. praktik på
pædagoguddannelsen (UCC Hillerød)
kl. 16 – 17.30 - Forældremøde for ”Uglestue”
forældrene (I modtager en invitation fra jeres barn)
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24. august 2017 – ”Velkommen tilbage fra
sommerferie”, bål og aktiviteter på legepladsen for
alle børn
25. august 2017 – Uglestuen er ansvarlig for
fællessamling
Sommer
/ efterår

August
/september /
oktober

35 – 36 – 37 – 38
– 39 – 40 – 41

5 års
fødselsdage

Tema: Udeliv - Venskab & ”Kan selv 2”
I perioden arbejder vi med:
 Venskaber og relationer
 Fællesskaber
 Skoven som et rum
 Tur til Lillevang Skole afd. Skovvang
 Skovvang Stadion som et rum
 ”Kan Selv 2”
 ”Fri for mobberi” fra Mary Fonden
 Samarbejdslege
 Efterbearbejdning af ture
 Oplæsning: ”Dyrene og de andre dyr i
Hakkebakke skoven” og efterbearbejdning
af bogen
28. august – 1. sept. 2017 – ”SKOVUGE”
(uge 35) Vi vil både tage i vores egen skov men
også andre steder og slutter af med bål om
fredagen på legepladsen
31. august 2017 – ”Grøn Dag” i Vestre Hus
5. september 2017 - Efterbearbejdning af indtryk
og oplevelser fra skovugen
13. september 2017 - Musikteater i Børnehuset
”Mosekonens bryg” sammen med Skovvang
Børnehus (se opslag)
22. september 2017 - Uglestuen ansvarlig for
fællessamling
10. oktober 2017 - Sofian afslutter sin 1. praktik på
pædagoguddannelsen

Efterår
Efterår

Oktober
Oktober /
november
5 & 6 års
fødselsdage

42
43 – 44 – 45 – 46

Efterårsferie
Tema: Fordybelse & ”Kan Selv 2”
I perioden arbejder vi med:
 Tegne på T-shirts
 Krop og Sprog
 Spille spil
 Teater, oplæsning og bearbejdning af
billedbog
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26. oktober 2017 – Forældremøde i Børnehuset
27. oktober 2017 - Uglestuen er ansvarlig for
fællessamling
8. november 2017 kl. 11.30 - Teatertur i
København - ”Min mormors gebis”
Efterår /
vinter

November /
december

47- 48 – 49 – 50 –
51

5 års
fødselsdage

Tema: Jul i Børnehuset – Traditioner
I perioden arbejder vi med:
 Lucia
 Kirkebesøg
 Juletraditioner: julegaveværksted, klippe,
klistre, pynte op, julesange, danse om
juletræet og nissebesøg mm.
24. november 2017 – Uglestuen er ansvarlig for
fællessamling
29. november 2017 kl. 10 – ”Cirkus Nissesjov” i
Fællesrummet samen med Skovvang Børnehus
4. december 2017 kl. 10
Tur til Frederiksborg Slotskirke sammen med
Skovvang Børnehus. Vi hører præsten Henrik
fortælle historien om Lucia og synger Luciasangen
6. december 2017 - Julefrokost i Børnehuset
13. december 2017 – LUCIA kl. 16.00
21. december 2017 – Risengrød & dans om
juletræet for alle børn
22. december 2017 - Uglestuen er ansvarlig for
fællessamling

Vinter

December

52

Vinter

Januar /
Februar

1 – 2 – 3 4 – 5 – 6 Tema: På vej videre…
I perioden arbejder vi med:
 Før-skole opgaver
 Dialogisk læsning & ”Læseleg” fra Mary
Fonden
 Færdiggøre mapper
 Diplomer
 Forældresamtaler
 Overleveringssamtaler med skolerne
 Besøg på børnenes kommende skoler

6 års
fødselsdage

Juleferie den 27.- 29. december 2017
Børnehuset er lukket mellem jul og nytår
God juleferie til alle 
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Forældresamtaler – sæt X allerede nu:
Samtalerne varer 15-20 min. og afholdes den 15.
og 17. januar 2018 fra kl. 14 – 17
Vinter
Vinter

Februar
Februar

7
8–9

Vinterferie
Tema: Afslutning
I perioden arbejder vi med:
 Fastelavn
 Overleveringssamtaler med skolerne
 Forberedelse af afslutningsforestilling
 Afslutningsforestilling
9. februar 2018 – FASTELAVN for alle børn
22. februar 2018 kl. 10
Afslutningsforestilling for Børnehusets børn og evt.
børnehaveklasserne fra Skovvangskolen
22. februar 2018 kl. 17 – 19.30
Afslutningsforestilling for ”Uglestuens” forældre og
søskende samt spiseaften
26. februar 2018 - Afslutningstur for Uglebørnene
28. februar 2018 – Afslutning for børnene der
begynder i mini-sfo den 1. marts 2018

Vinter

Marts

10 – 11 – 12

6 års
fødselsdage

Vi har ikke planlagt videre, da vi endnu ikke kender
den aktuelle startdato i Mini-sfo.
23. marts 2018 - Afslutning for børnene der
begynder i mini-sfo den 1. april 2018

Forår

Marts

13

Påskeferie den 26. – 28. marts 2018
Børnehuset er lukket inden påske
God påskeferie til alle 

Forår

April

14 – 15 – 16 – 17
– 18

Vi har ikke planlagt videre, da vi endnu ikke kender
den aktuelle startdato i Mini-sfo.

7 års
fødselsdage

30. april 2018 - Afslutning for børnene der
begynder i mini-sfo den1. maj 2018

6

