Årsplan 2015 for Ellengårdens Børnehus
Januar
Tirsdag d. 20/1 er der bestyrelsesmøde kl. 18.0021.00 i Ellengården.
Februar
I uge 7, d. 9/2-13/2, ligger skolernes vinterferie. I
denne uge vil vi gerne vide, hvordan børnene
møder i Ellengården, så medarbejderne kan afvikle
ferie og afspadsering.
Mandag d. 16/2 slår vi katten af tønden kl. 9.00.
Forældre er velkomne til at deltage. Efter
tøndeslagningen byder vi på fastelavnsboller,
te/kaffe og vand. Arrangementet slutter ca. 10.30.
Marts
Onsdag d. 25/3 er der bestyrelsesmøde kl. 18.0021.00 i Riisvangen.

Juli
Dagtilbuddet Riisvangen holder sommerferielukket
i uge 29 og 30. Dvs. at der er ferielukket/alternativ
pasning fra mandag d. 13/7 – fredag d. 24/7.
August
Mandag d. 17/8 er der bestyrelsesmøde kl. 18.0021.00 i Riisvangen.
Fredag d. 28/8 fejrer vi Ellengårdens 27 års
fødselsdag.

September
Onsdag d. 30/9 er der årsmøde i Dagtilbuddet
Riisvangen. Mødet foregår i Ellengårdens børnehus
kl. 19.30-21.30.

Torsdag d. 26/3 har påskeharen lagt æg på
legepladsen. Alle børnene er med til at indsamle
æggene, hvorefter vi deler dem. Aktiviteten starter
kl. 9.30 (børneaktivitet)
Mandag d. 30/3, tirsdag d. 31/3 og onsdag d. 1/4
er der lukket/alternativ pasning afhængigt evt. af
pasningsbehov
April
Torsdag d. 2/4, fredag d. 3/4 og mandag d. 6/4 er
der lukket pga. Påsken.

Maj
Fredag d. 1/5 er der lukket pga. Bededag.
Onsdag d. 13/5 er der bedsteforældredag.
Torsdag d. 14/5 er der lukket pga. Kr.
himmelfartsdag.
Fredag d. 15/5 er der lukket/alternativ pasning
afhængigt af evt. pasningsbehov
Mandag d. 25/5 er der lukket pga. 2. Pinsedag
Torsdag d. 28/5 er der bestyrelsesmøde kl. 18.0021.00 i Ellengården.
Fredag d. 29/5 er der arbejdsdag, hvor børn og
forældre kan hjælpe medarbejderne med
forskellige praktiske opgaver. Efterfølgende spiser
vi sammen.

Oktober
I uge 42, d. 12/10-16/10, ligger skolernes
efterårsferie. Her vil vi gerne vide, hvordan
børnene møder i Ellengården, så medarbejderne
kan afvikle ferie og afspadsering.
Forældrestuemøder afholdes oktober-november.
Datoer kommer senere.
November

Juni
Fredag d. 5/6 er der grundlovsdag, og Ellengården
lukker kl. 12.00.

December
Torsdag d. 3. december holder vi julefest kl. 14.30,
hvor børnene i huset, deres forældre og søskende
er inviteret til hygge på stuerne med æbleskiver,
saftevand og gløgg. Vi danser om juletræ på
legepladsen, og måske kommer julemanden på
besøg.
Mandag d. 14/12 kl. 9.00 går vi Lucia-optog i hele
huset. Forældre er velkomne til at se på, og vi
slutter af med luciabrød og kaffe/te på stuerne.
Torsdag d. 24/12 – fredag d. 1/1 holder
Ellengården julelukket begge dage inklusiv.
Dvs. at mandag d. 28/12, tirsdag d. 29/12, onsdag
d. 30/12 er der julelukket/alternativ pasning
afhængigt af evt. pasningsbehov

