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Det er de tværfaglige mål for det enkelte barn, der overordnet danner rammen for 
behandlingstilbuddet og den specialpædagogiske indsats. 
Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i årstiderne og nye og gamle traditioner, bl.a. traditioner i 
forbindelse med højtiderne. 
Dette er medvirkende til, at give behandlingstilbuddet en ekstra dimension – og skal ses som 
muligheder for spændende og anderledes oplevelser for børnene. 
I årsplanen er der indlagt aktivitetsdage, omhandlende særligt tilrettelagte forløb. 
Aktiviteterne kan foregå i fællesskab, stuevis eller i små tværgrupper.  
 
Der er i 2017 planlagt 3 forløb: 1 kort forløb i januar og 2 længerevarende forløb i 
henholdsvist forår / efterår, med det overordnede tema ”Natur og naturfænomener”, som er 
et af temaerne i den pædagogiske læreplan for dagtilbud. (KL: ”Kvalitet i dagtilbud – fra 
politisk vision til pædagogisk praksis, august 2016”)  
 
Naturen tilbyder mange fascinerende oplevelser og stimulerer menneskets trang til at 
undersøge og forstå. 
Sanserne stimuleres og i naturen kan barnet bl.a. tilegne sig viden og erfaring om sin egen 
kunnen og begrænsning uden at blive vurderet. 
Vores opgave, som specialpædagoger, er at vække/pirre børnenes nysgerrighed ved at 
være medundersøgende og der igennem give barnet erfaringer og viden, som det kan have 
svært ved at opsøge på egen hånd. Vi hjælper med at stille spørgsmål ved brug af  
hv - ord til de fænomener vi undersøger.  
I planlægningen tages der højde for, at det er aktiviteter, der rummer flere niveauer, så flest 
mulige børn kan få glæde af at deltage. Det er ikke alle børn, som er med i alle aktiviteter. 
 
Januar  
Vi laver mad til havens fugle 
Når frosten sætter ind, søger mange fugle ind i børnehusets have. 
Vi laver mad til havens fugle af forskellige frø, som blandes med mængder af margarine. 
Det er en sjov og sanselig oplevelse. 
Vi hænger fuglemaden tæt på huset, så vi kan følge fuglenes færden på tæt hold. 
Vi taler om de forskellige fuglearter vi ser – måske kan vi se dem tæt på med en kikkert/foto. 
 
Januar – februar – marts. 
Biograftur til Reprisen i Holte 
Biograferne i RUDERSDAL byder velkommen til filmoplevelser på det store lærred.  
Rudersdal kommunes Børnehave Bio er et mere end 20 år gammelt initiativ, som hvert år 
afvikles i samarbejde med Bibliotekerne i Rudersdal, Reprise Teatret og Birkerød Bio.  
Klubbens formål er, at bibringe de helt små børn en oplevelse af filmens og biografens magi.  
Alle filmene har et lødigt indhold i forhold til målgruppen 3-6-år. Repertoiret består af både 
klassiske og helt nye børnefilm, nogle med et klart pædagogisk sigte, andre af mere 
underholdende karakter. 
 
Forår 2017. 
Lad det gro – det kribler og krabler. 
Som optakt til nogle af aktiviteterne vil vi sammen med børnene bruge DR’s hjemmeside 
www.dr.dk/Ramasjang/forside.htm og www.natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable 
Vi påtænker at etablere forskellige plantekasser med krydderurter, der giver børnene 
mulighed for at smage, lugte og føle. 
Vi vil finde og kigge på smådyr på legepladsen og i skoven. Vi vil så og plante ude og inde, 
bl.a. sammen med børnenes bedsteforældre på bedsteforældredag den 17. maj. 
Hvis der er mulighed for det, vil Område Birkehavens naturvejleder blive inddraget. 
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Efterår 2017. 
Afrikas dyr. 
De fleste børn har stiftet bekendtskab med Afrikas dyr. Måske er yndlingstøjdyret en elefant 
eller en abe. 
Måske har de sunget om Giraffen Gumle eller set filmen om ”Peter Pedal”. 
Vi vil med efterårets tema ”Afrikas dyr” fordybe os i en udvalgt skare af de mest kendte dyr: 
Elefanten, løven, giraffen, krokodillen og aben. 
Vi vil udvide børnenes viden og forståelse for dyrene ved bl.a. at arbejde kreativt, musisk, se 
film og læse bøger. Forløbet afsluttes med en fællestur til Zoologisk Have 
(forældredeltagelse) 
 

Januar  Vi laver mad til fuglene (uge 3 og 4) 
 10. Biograftur til Reprisen i Holte 
Februar 7. Biograftur til Reprisen i Holte 
Marts  Tema: Lad det gro – Det kribler og krabler 
 7. Biograftur til Reprisen i Holte 
April  Tema: Lad det gro – Det kribler og krabler 
 5. Trille æg og spise æggekage 
Maj  Tema: Lad det gro – Det kribler og krabler 
 17. Aktivitetsdag – Bedsteforældredag – vi skal plante 

sammen. 
 30. Aktivitetsdag – Afslutning på  tema Lad det gro – Det 

kribler og krabler – ”Krydderurtefrikadellefest” 
Juni 23. Sankt Hans – bål med heks i Sansehaven 
Juli & 
august 

 Sommeraktiviteter med fokus på udeliv 

September  Tema: Afrikas dyr 
 7. Idrætsdag 
 13. Aktivitetsdag 
 20. Aktivitetsdag 
 27. Aktivitetsdag 
Oktober  Tema: Afrikas dyr 
 4. Besøg i Zoologisk Have (forældredeltagelse) 
 10. Vi laver græskarlygter 
 12. Motionsløb – vi spiser græskarsuppe. 
November  Julerier  
December  Julerier 
 


