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Årshjul for Børnehuset Møllebakken 2019. 

 

 

o Aktiviteter i 2019   

o Herunder: Min fantastiske krop (bevægelses og motorik projekt), Villads fra 

Valby (Dialogisk læseprojekt), Krible Krable (Naturprojekt), legetøjsdag (sidste 

fredag i hver måned og bål dage, turedage og kreative forløb med mere. 

 Flere aktiviteter kommer løbende. Vi orienterer i nyhedsbreve i løbet af året. 

o Endvidere skal vi arbejde med ny styrkede pædagogisk læreplan 

o Vi forbeholder os retten til ændringer i Årshjulet, hvis der er behov for det. 

o Har du/I spørgsmål til Årshjulet, så kom endelig og spørg! 

 

 

Børnehuset 

Møllebakken 

Vuggestuen 

Grøftekanten 

Myretuen 

Førskolen 

Kontor 

40 12 28 10 

 

40 12 28 11 

40 12 28 13 

40 12 28 15 

40 12 28 12 

40 12 28 10  

bh-mollebakken@slagelse.dk  

 

vuggestuenbm@slagelse.dk  

groeftekantenbm@slagelse.dk  

myretuenbm@slagelse.dk  

storboernsgruppenbm@slagelse.dk 

jahaa@slagelse.dk  

 

 

o Følg Børnehuset Møllebakken på Facebook  

 

 

 

Årshjul næste side >> 
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Januar 2019 

Bål dage (mandage) - Førskolen på skolebesøg (tirsdage) - Turedage (mandage, 

tirsdage og torsdage) - Kreativ dag (onsdage) - Rytmik – på skift (fredage) – 

Legetøjsdag. 

 

Februar 

Bål dage (mandage) - Førskolen på skolebesøg (tirsdage) -Turedage (Mandage, 

tirsdage og torsdage) - Kreativ dag (onsdage) – Rytmik, på skift (fredage) - 

Vinterferie uge 7 - Villads fra Valby (dialogisk læseprojekt) - Fastelavns aktiviteter  

 

Marts 

Fastelavn fredag 01.03. - Bål dage (mandage) - Førskolen på skolebesøg (tirsdage) – 

Turedage (mandage, tirsdage og torsdage) - Kreativ dag (onsdage) - Rytmik – på skift 

(fredage) 

 

April 

Ægtrillemesterskabet 2019, 09.04. - Bål dage (mandage) - Førskolen på skolebesøg 

(tirsdage) - Turedage (mandage, tirsdage og torsdage) - Kreativ dag (onsdage) - 

Rytmik – på skift (fredage) – Forældresamtaler (førskolen) - Påskeferie 18.04. - 

22.04 

 

Maj 

Bål dage (mandage) - Førskolen på skolebesøg (tirsdage) - Turedage (tirsdage) - 

Kreativ dag (onsdage) - Krible Krable (Naturprojekt) - Forældresamtaler på 

Myretuen/ Grøftekanten 

 

Juni 

Bål dage (mandage) - Førskolen på skolebesøg (tirsdage) - Turedage (mandage, 

tirsdage og torsdage) - Kreativ dag (onsdage) - Afslutningsfest på Førskolen tirsdag 

18.06. - Sommerhygge onsdag 12.06 - Sankt Hans bål (børneaktivitet) 21.06. 

 

Juli 

Sommerferie - Sommerferie køreplan 

 

 

 

 

August  

Opstart på Førskolen. Dato følger. - Turedage (mandage, tirsdage og torsdage) - 

Kreativ dag (onsdage) - Bedsteforældredag fredag 23.08. 

 

September 

Bål dage (mandage) -Turedage (mandage, tirsdage og torsdage) - Kreativ dag 

(onsdage) - Min fantastiske krop (Bevægelsesprojekt) - Forældremøde inkl. Valg til 

forældrebestyrelsen torsdag 19.09. 

 

Oktober 

Bål dage (mandage) - Turedage (mandage, tirsdage og torsdage) - Kreativ dag 

(onsdage) - Rytmik – på skift (fredage) - Efterårsferie uge 42 - Halloween aktiviteter 

– forældresamtaler (Førskolen) 

 

November 

Halloween UHYGGE fredag 01.11 - Bål dage (mandage) - Turedage (mandage, 

tirsdage og torsdage) - Kreativ dag (onsdage) - Rytmik, på skift (fredage) – 

Forældresamtaler - Julegave værksted 

 

December 

Juleaktiviteter - Bål dage (mandage) -Turedage (mandage, tirsdage og torsdage) - 

Kreativ dag (onsdage) – Rytmik, på skift (fredage) - Lucia (Førskolen) - Julehygge 

tirsdag 10.12. - Juleferie 24.12- 26.12. + 31.12. - 01.01. 

 

Info om lukke dage i 2019 

o Påskeferie: torsdag 14.04. – mandag 18.04.  

o St. Bededag: fredag 17.05. 

o Kr. Himmelfart:  torsdag 30.05. 

o Fredagen efter Kr. Himmelfart: 31.05  

o Grundlovsdag: tirsdag 05.06 

o Pinse: mandag 10.06 

o Juleferie (inkl. Nytår) 24.12. – 26.12. + 31.12. – 01.01. 


