
                        Skovser i februar 
Februar er den tredje og sidste vintermåned - og ofte den koldeste med sne og frost. I 
skoven begynder safterne så småt at stige i træerne, kvistene vender sig mod lyset og 
knopperne bliver større. Der er stadig tyst, men de første musvitter begynder at pippe lidt 
og spætten trommer på tørre grene. Vi begynder også i februar at mærke det bliver mere 
lyst. Vi deler gruppen lidt op når vi spiser, men følger ellers samme 
månedsplan. Denne måned kan vi finde på at bytte lidt rundt på 

aktiviteterne, da vi skal bruge frosten 😊 Velkommen til Helle, Mikkel, 

Tobias og Regina velkommen til jer og jeres familier.  

  Helle, Elisa, Ina og Tulle 

 

       
 
 

1. Tirsdag Velkommen til Tobias og Mikkel– TILLYKKE til 
børnehaven, vi fejrer børnehavens 17-års fødselsdag med 
en Cold Hawaii fest hvor vi danser og synger 

Kultur, æstetik og 
fællesskab 

2. Onsdag Vi snakker om pindsvinet, dens fjender og dvale.  Natur, udeliv og 
science 

3. Torsdag Vi går i kolonihaven og laver ler pindsvin og hører dens 
lyde 

Kultur, æstetik og 
fællesskab 

4. Fredag Fællesaktiviteter i børnehaven emnet er HUNDE 
TILLYKKE Mikkel 3 år  

Social udvikling 

 Weekend   

7. Mandag Vi kikker og taler om former, farver og størrelse efter 
forårsblomster, det kan være erantis eller vintergækker 
TILLYKKE Regine 3 år  

Sprog og 
kommunikation 

8. Tirsdag Vi forsøger os med at farve vintergækker i smukke farver Natur, udeliv og 
science 

9. Onsdag Vi lægger vintergækker i pres.. gæt hvad de skal bruges 

til       

Sprog og 
kommunikation 

10. Torsdag Vi besøger kolonihaven og kikker efter forårsblomster 
under, over grene og træer 

Krop og bevægelse 

11. Fredag Fællesaktiviteter i børnehaven emnet er HESTE, vi 
tegner, leger og synger.  

Social udvikling 

 Weekend   

14. Mandag VINTERFERIE og tøffetid ... Vi planlægger på dagen  

15. Tirsdag VINTERFERIE og tøffetid ... Vi planlægger på dagen  

16. Onsdag VINTERFERIE og tøffetid ... Vi planlægger på dagen  

17. Torsdag VINTERFERIE og tøffetid ... Vi planlægger på dagen  

18. Fredag VINTERFERIE og tøffetid ... Vi planlægger på dagen  

 Weekend   

21. Mandag ”Fastelavn er mit navn… ” Vi snakker, synger og 
forberede fastelavn 

Kultur, æstetik og 
fællesskab 

22. Tirsdag ”Fastelavn er mit navn… ” Vi snakker, synger og 
forberede fastelavn 

Sprog og 
kommunikation 

23. Onsdag ”Fastelavn er mit navn… ” Vi snakker, synger og 
forberede fastelavn 

Alsidig personlig 
udvikling 

24. Torsdag ”Fastelavn er mit navn… ” Vi snakker, synger og 
forberede fastelavn 

Krop, sanser og 
bevægelse 

25. Fredag Fællesaktiviteter i børnehaven: FASTELAVN Social udvikling 

 Weekend   

28. Mandag Vi slår katten af tønden i vores skov – kom gerne udklædt 

     TILLYKKE TOBIAS 3 år 

Kultur, æstetik og 
fællesskab 


