
Månedsplan – Juni + Juli 2022 
  

Hvad skete der i 
maj? 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skal der ske i 
juni og juli? 

Vi har haft en rigtig dejlig maj måned, hvor vi har haft 
gang i både inde og udeaktiviteter. Vandlege er det store 
hit på legepladsen, og skolegruppen har været aktiv 
deltagende i skoleforberedelserne.  

Vi siger tak til alle der var med til arbejdslørdag. Vi er 
meget taknemmelige for de forbedringer der er sket. 

Vi havde også en hyggelig blomstens dag, hvor vi fik lavet 
et par fine legemiljøer med blomster, planter, dinosaurer 
og figurer. 

---------------------------------------------------------------------- 

Nu starter sommermånederne og vi nærmer os 
sommerferien. Vi får i forbindelse med Snapsting, besøg 
af et ”To-go Cirkus”. Det glæder vi os rigtig meget til.  

Hvis vejret tillader det, monstro vi så ikke finder en dag 
hvor der bliver plads til lidt vandkamp på legepladsen 
også. 

Skolegruppen skal til 112 dag og har ellers sine 
sædvanlige skolegruppe-forberedelsestimer. Vi skal også 
besøge deres nye skole i Ørum. Sidst i juni holder vi 
afskedsfest på bedste manerer for skolegruppen, 
traditionen tro 😊😊 

Vi tilstræber også at komme ud i nærmiljøet på 
forskellige ture. 

Uge 26+27 er vi sammen med filuren. 

Uge 28+29+30 Lukket på hele VF - GOD SOMMERFERIE 

Uge 22 1. juni: 112-dag for skolegruppen. Husk siddepuder, 
rygsæk, madpakke og drikkedunk + tøj efter vejret. 

Uge 23 Ons:  Skolegruppeaktiviteter 
         Sangsamling – inde eller ude - med resten af                    
børnene. 

Uge 24 Tirs: Cirkus To-Go besøger VF 

         Sara fylder 6 år – STORT TILLYKKE 

Tors: Skolegruppen besøger Ørum skole. Husk 
siddepuder, rygsæk, madpakke og drikkedunk. 

Hjemme skal vi synge og lege og understøtter de sociale 
relationer. 



 

 

 Vi har brug for jeres hjælp. Husk altid relevant tøj/udetøj til jeres barn + gummistøvler, 
sandaler og løbesko.  
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Uge 25 

 

Husk at det er i denne uge I kan tage ind på Borgvold 
sammen med jeres barn, og finde de ting vi har lavet for 
Snapsting.  

Ons: Skolegruppeafslutning for hele børnehaven. 

Uge 26+27 Vi er sammen med filuren i ugerne op til sommerferien. 

Vi planlægger aktiviteter løbende. 

GOD SOMMERFERIE 😊😊 


