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Årshjulet 2020-2021

I 2019 udkom Den nye styrkede læreplan som alle daginstitutioner skal arbejde 
udfra. Vi har valgt at indsætte de forskellige læreplanstemaer i årshjulet.

Årshjulet er et udtryk for at vi i Børnehuset hele tiden er klar over hvilke 
læreplaner vi arbejder med og forældrene kan orientere sig herom.  

Vi skal huske på at i alle aktiviteter er der elementer af flere af 
læreplanstemaerne, uanset om vi har motorik, er på tur eller om vi er kreative.



August 2020

Børnene:

 Vi arbejder med læreplanstemaet:   
Social udvikling

Herunder vil vi arbejde med temaer 
som følelser, venskaber og sociale 
spilleregler.

 Discofest for ”gamle børn”

den 27.august

Pædagogikken og bestyrelsesmøder:

 Bestyrelsesmøde

 Forældremøde med valg til 
bestyrelsen 

(udsat fra marts måned pga. Corona)

 Pædagogisk dag for 
personalegruppen



September 2020

Børnene:

 Vi arbejder med læreplanstemaet: 

Krop, sanser og bevægelser

Vi vil arbejde med ”De fem sanser”

 En heldagstur ud i naturen 

Pædagogikken og bestyrelsesmøder:

 Bestyrelsesmøde

 Personalemøde



Oktober 2020

Børnene:

 Vi arbejder videre med 
læreplanstemaet:

Krop, sanser og bevægelse

Herunder arbejder vi videre med 
sanserne

 Halloween med forældrekaffe

 Efterårsferie

Pædagogikken og bestyrelsesmøder:

 Bestyrelsesmøde

 Personalemøde

 Samtaler for kommende skolebørn



November 2020

Børnene:

 Vi arbejder med læreplanstemaet

Kultur, æstetik og fællesskab

 Julegavefremstilling og 
forberedelse til december

Pædagogikken og bestyrelsesmøder:

 Bestyrelsesmøde

 Personalemøde



December 2020

Børnene:

 Vi arbejder videre med 
læreplanstemaet

Kultur, æstetik og fællesskab

 Julegavefremstilling og vi pynter op 
til jul

 Julefrokost

 Lucia/Krybbespil med forældrekaffe

Pædagogikken og bestyrelsesmøder:

 Personalemøde



Januar 2021

Børnene:

 Vi arbejder med læreplanstemaet 
Kommunikation og sprog

Herunder vil vi arbejde med eventyr

 Bierne laver deres egen historie

Pædagogikken og bestyrelsesmøder:

 Bestyrelsesmøde

 Personalemøde



Februar 2021

Børnene:

 Vi arbejder videre med 
læreplanstemaet      

Kommunikation og sprog

Vi arbejder videre med eventyr.

 Forældrekaffe, hvor vi viser hvad vi 
har arbejdet med omkring emnet 
Eventyr.

 Fastelavn

 Vinterferie

Pædagogikken og bestyrelsesmøder:

 Personalemøde



Marts 2021

Børnene:

 Vi arbejder med læreplanstemaet 
Alsidig personlig udvikling

 Førstehjælp

 Farvel til kommende skolebørn

Pædagogikken og bestyrelsesmøder:

 Forældremøde med valg til 
bestyrelsen

 Personalemøde



April 2021

Børnene:

 Vi arbejder videre med 
læreplanstemaet                   
Alsidig personlig udvikling

Herunder vil vi arbejde med temaet 
”Hvem er jeg”

 Forberedelse til Bedsteforældredag 
i maj

 Påskeferie

Pædagogikken og bestyrelsesmøder:

 Bestyrelsesmøde

 Personalemøde



Maj 2021

Børnene:

 Vi arbejder med læreplanstemaet 
Natur, udeliv og science

Herunder vil vi arbejde med de fire 
elementer jord, ild, vand og luft.

 Bedsteforældredag

 Vi laver forberedelser til lejr.

Pædagogikken og bestyrelsesmøder:

 Personalemøde



Juni 2021

Børnene:

 Vi arbejder videre med 
læreplanstemaet                   
Natur, udeliv og science

Vi arbejder videre med de fire 
elementer

 Vi forbereder lejr og tager afsted i 
uge 24 (kun for børnehaven)

Pædagogikken og bestyrelsesmøder:

 Bestyrelsesmøde

 Personalemøde



Juli 2021

Børnene:

 Ferieafholdelse

 Sommerferieaktiviteter

Pædagogikken og bestyrelsesmøder:

 Ingen mødeaktivitet



August 2021

Børnene:

 Vi arbejder med læreplanstemaer

 Discofest for ”gamle børn”

Pædagogikken og bestyrelsesmøder:

 Bestyrelsesmøde

 Personalemøde


