
 

 

 
ÅRSPLAN FOR BROMBÆRHUSET. 

Til forældre i børnehaven.  
August 2016 - Juli 2017.  

 
Kære forældre. 
Ligesom dagen har sin rytme i Brombærhuset, har året det også.  
For at give jer et overblik over året arrangementer får I her en årsplan.. 
 
De fleste årstidsfester afholdes i børnehaven kl 9.00 – ca. kl 13 uden deltagelse af jer  
forældre. Der er dog nogle fester og arrangementer hvor vi forventer, at I som forældre 
deltager. Disse har vi fremhævet med fed skrift. 
I nyhedsbrevene vil I løbende blive informeret bl.a. om festerne, forældreaftenerne, 
arbejdsdag mv. 
 
Som forældre i Brombærhuset er I også meget velkomne til, at deltage i skolens 
arrangementer. Det giver et godt indblik i skolens liv og hvad fremtiden bringer, hvis jeres 
barn skal gå på Michaelskolen. 
 

2016 
  

August 
Mandag d. 01.08 Velkommen til nye børn og velkommen tilbage fra ferie. 
Lørdag d. 13.08  Bondegårdstur.   
  Forældre, børn og pædagoger køre til Kragebjerggård. 
  (Nærmere  besked følger)   . 
Tirsdag d. 30.08 Forældremøde kl. 18-20.30 
 

September  
Fredag  d. 02.09. Høstfest, børnene medbringer lidt mad til festen  
                                       (grøntsager,kage, blomster, nærmere besked følger)                                     
Fredag d. 30.09 Michael fest kl. 9.00 
  
Oktober 
Lørdag d. 01.10 Arbejdsdag i hele Brombærhuset for alle. kl. 9-14. 
          
Uge 42 - d. 15.10 – 23.10 (begge dage inkl.) EFTERÅRSFERIE      
 
November 
Fredag d. 04.11    Lanternefest   

 Forældre og børn møder til festen kl. 16 til ca. 18  
      
Fredag d. 25.11 Adventsspiral kl 9.00 i børnehaven.       
Lørdag d. 26.11 Julestue på skolen.   
  Program følger. Alle er velkommen 

December 
I december har børnehaven nisse-sangleg og julespil. Og nisserne kommer hver dag på 
besøg. 
Fredag d. 16.12 Denne dag er forældrene velkommen i børnehaven kl 14-15 
  hvor der er julespil og nissesangleg. 
Torsdag d. 22.12 Juleafslutning. Vi danser om juletræet. 



 

 

Fredag d. 23.12 Nødåbent, for dem der har brug for det – sedler kommer op. 
 
Lørdag  d. 24.12 – 03.01-2015 JULEFERIE (begge dage inkl.) 
 
2017 

 
Januar 
Mandag      d. 02.01     Velkommen tilbage fra juleferie.     
Onsdag      d. 25.01     Forældreaften - for hele Brombærhuset. kl.18.00-20.30 
 
Februar 
Fredag  d. 24.02    Fastelavn. Festens tema er i år: Bondegården. 
 
Uge 7. (d. 11.02 – 19.02)   VINTERFERIE (begge dage inkl.) 
 
Marts 
Fredag og Lørdag d. 10 og 11. marts tager personalet på antroposofisk weekendkursus i 
Skanderborg.  
Vi henstiller til at børnene holder fri denne fredag. Der vil blive etableret nødpasning, i de 
tilfælde hvor intet andet kan lade sig gøre. 
 

April 
Torsdag  d. 06.04 Vi laver reder til påskeharen. Børnenen har grøntsager med til  
  reden. 
Fredag d. 07.04 Påskefest i børnehaven, vi ser til vores reder og spiser   
  påskefrokost. 
 

Torsdag d. 13.04 – mandag d. 17.04. PÅSKEFERIE. (begge dage inkl.) 
 

Lørdag d. 22.4  Arbejdsdag og plantedag Brombærhuset/skolen kl.9-14  
 
Maj 
Onsdag d. 03.05 Majfest i børnehaven. Vi danser om majstangen 
 
Fredag  d. 12.05. Stor bededag / fridag.  
 
Torsdag d. 25.05 – søndag d. 28.05. Kristi Himmelfartsferie. 
 

Juni 
Fredag d. 2.6. Pinsefest kl. 9.00 
 
Onsdag d. 21/6 Sommerfest i børnehaven: 
  Kl. 13.00 holder vi afslutning for de børn, der skal i skole efter 

Sommerferien – forældrene til disse børn kommer 
kl 13.00 og ser deres hemmelighed og vi hygger bagefter. 
kl. 15:00 er der sommerhygge for alle og forældre er 

 velkommne. 
 
 

SOMMERFERIE Lukket i uge 28 og 29.  Alle forældre og personale vælger en uges ekstra 
ferie i forbindelse med uge 28 og 29 (uge 27 eller 30), hvor der afholdes sommerferie. 


