
Årshjul for Alfely 2023 

Januar 2023 

 
Mandag den 2.januar: Tilbage fra juleferie 

 

Torsdag den 5.januar: Personalemøde kl.17.00-20.00 

 

Fredag den 6.januar: Helligtrekonger fest om dagen for børn og personale. 

 

Mandag den 16.januar: Bestyrelsesmøde kl.17.00-19.00 

 

Torsdag den 26.januar: Personalemøde kl.17.00-20.00 

 

 

Februar 2023 

 

Torsdag den 16.februar: Personalemøde kl.17.00-20.00.  

Vi forbereder til fastelavnsfesten, forvandler stuen til et eventyrligt univers med 

Kong Vinter og Oles skitur som tema.  

 

Fredag den 17.februar: Fastelavnsfest om dagen for børn og personale. Temaet i år 

er ”Kong Vinter” med udgangspunkt i vores eventyrfortælling ”Oles skitur”  

Udklædning indenfor temaet. Information følger i løbet af januar 2023. 

 

Marts 2023 

 
Mandag den 06. marts: Bestyrelsesmøde kl.17.00-19.00. 

 



Torsdag den 09.marts: Personalemøde kl.17.00-20.00 

 

Onsdag den 22.marts: Generalforsamling i støtteforeningen kl.18.30-19.00. 

Forældremøde med valg til bestyrelsen kl.19.00-21.00. 

 

Fredag den 24.marts: Lukkedag, personalet har pædagogisk dag 

 

Torsdag den 30.marts: personalemøde kl.17.00-20.00 

 

Fredag den 31.marts: Påskefest for børn og personale i løbet af dagen. 

 

 

April 2023 

 

Mandag den 03.april: Lukkedag 

 

Tirsdag den 04.april: Lukkedag 

 

Onsdag den 05.april: Lukkedag 

 

Torsdag den 06.april-mandag den 10.april: Påskeferie, begge dage inklusiv.  

 

Torsdag den 20.april: Personalemøde kl.17.00-20.00 

 

Søndag den 23.april: Arbejdsdag kl.9.00-15.00 for børn, forældre og personale.  

Det giver forældretimer de obligatoriske timer alle skal ligge. 

 

Fredag den 28.april: Sidste dag for ældste-børnene som starter i SFO den 01.maj, 

information om afslutning følger, når tiden nærmere sig. 

 

Maj 2023 

 
Mandag den 01.maj: Indkøring af nye børn. 



 

Fredag den 05.maj: Store Bededag, helligdag og Alfely er lukket. 

 

Mandag den 08.maj: Bestyrelsesmøde kl.17.00-19.00 

 

Torsdag den 11.maj: Personalemøde kl.17.00-20.00 

 

Fredag den 12.maj: Majstang om dagen for børn og personale 

 

Onsdag den 17.maj: Bedsteforældredag kl.14.30-16.30 

 

Torsdag den 18.maj: Kristi Himmelfartsdag helligdag, Alfely er lukket. 

 

Fredag den 19.maj: Lukkedag, dagen efter Kristi Himmelfartsdag.  

 

Fredag den 26.maj: Pinsefest om dagen for børn og personale. 

 

Juni 2023 

Torsdag den 01.juni: Personalemøde kl.17.00-20.00 
 

Søndag den 11.juni: Opsætning af børnefestugen, egen lejr og fælleslejr (Hjælp fra 3 

forældre, det giver forældretimer). 

 

Tirsdag den 13.juni: Børnefestuge (For mellem- og ældstegruppen). Yngstegruppen 

er hjemme i Alfely 

 

Onsdag den 14.juni: Børnefestuge (For mellem- og ældstegruppen). Yngstegruppen 

er hjemme i Alfely. 

 

Torsdag den15.juni: Børnefestuge (For mellem- og ældstegruppen). Yngstegruppen 

er hjemme i Alfely. 

 

Fredag den 16.juni: Lukkedag efter BFU, forældrehjælpere til nedtagning af 

børnefestugen. 

 

Mandag den 19.juni: Bestyrelsesmøde kl.17.00-19.00 



 

Onsdag den 21.juni: Midsommerfest med midsommerstang om formiddagen for 

børn og personale. 

Kl.14.00-16.30 Forældre kaffe/The med kagebuffet for børn, forældre og personale 

 

Torsdag den 22.juni: Personalemøde kl.17.00-20.00 

 

Mandag den 26.juni: Afslutningsfest for ældstebørn kl.17.00-19.00 for skolebørn, 

forældre og personale.  

 

Juli 2023 

 
Ferielukket: Uge: 27, 28 og 29. 

 

Mandag den 24.juli: Lukkedag, pædagogisk planlægningsdag. 

 

Torsdag den 27.juli: Personalemøde kl.17.00-20.00 

 

August 2023 

 
Tirsdag den 01.august: Indkøring af nye børn. 

 

Torsdag den 17.august: Personalemøde kl.17.00-20.00 

 

Torsdag den 24.august: Intro forældremøde kl.19.00-21.00 for nye forældre. 

 

September 2023 

 

Mandag den 04.september: Bestyrelsesmøde kl.17.00-19.00 

 



Fredag den 8. september: Høstfest om dagen for børn og personale plus 

forældrehjælp kl.9.00-13.00, det giver forældretimer. 

 

Torsdag den 14. september: Personalemøde kl.17.00-20.00 

 

Fredag den 15.september: Opsætning af Høst Bazar kl.17.00-20.00, 

støtteforeningen er ansvarlig. 

 

Lørdag den 16.september: Høst Bazar kl.10.00-15.00 for alle. 

 

Fredag den 29.september: Sankt Michaels fest om dagen for børn og personale. 

 

 

Oktober 2023 

 
Torsdag den 05.oktober: Forældremøde for alle kl.19.00-21.00 

 

Søndag den 08.oktober: Arbejdsdag for alle kl.9.00-15.00, det giver forældretimer 

de obligatoriske timer alle skal ligge. Fælles frokostbuffet hvor alle bidrager med en 

specialitet. 

 

Uge 42: Flere af det faste personale holder ferie. Børnehaven skal have besked om 

hvem der kommer i uge 42 senest den 1.september af hensyn til skemaplanlægning 

og vikardækning. 

 

Torsdag den 26. oktober: Personalemøde kl.17.00-20.00 

 

 

November 2023 

 
Fredag den 10.november: Lanternefest kl.17.00-19.00 for børn, søskende, forældre 

og personale. Bemærk denne dag lukker vi kl.15.00 og ses så igen til lanternefest 

kl.17.00. 



 

Mandag den 13. november: Bestyrelsesmøde kl.17.00-19.00 

 

Torsdag den 16.november: Personalemøde kl.17.00-20.00 

 

Torsdag den 30.november: Adventsspiral kl.9.00 for børn og personale. 

 

 

December 2023 

 

Torsdag den 07.december: Personalemøde kl.17.00-20.00 

 

Fredag den 15.december: Julefrokost for personalet kl.18.00 

 

Torsdag den 21.december: Julefest kl.15.00-17.00 for børn, søskende, forældre og 

personale. 

 

Juleferie: lørdag den 23.december – mandag den 01.januar 2024, begge dage 

inklusiv. 

Vi er tilbage tirsdag den 02.januar 2024 

 

 

I vil løbende få nyhedsbreve og uddybende information om de forskellige 

arrangementer. 

 


