
Børnegården Søndervangs årlige fællestraditioner:  

Her er en kort beskrivelse af de traditioner, der vender tilbage for alle børn hvert år. Herudover og 

indimellem foregår der en masse aktiviteter, leg og læring i de enkelte grupper. Men traditioner er vigtige 

at holde fast i, fordi de giver en institution en identitet, de giver børn og voksne fællesskabsoplevelser, 

genkendelsesglæde, fornemmelse af årets gang og sammenhæng.  

 Fastelavn –fredagen inden fastelavnsmandag (hvis det ikke falder i uge 7) holder vi fastelavnsfest. 

Børnene kommer udklædte og slår ”Katten af tønden” i deres grupper og spiser fastelavnsboller. 

 

 Påskeharens besøg og påskefrokost – Sidste fredag før påskeugen kommer påskeharen på besøg og 

efterlader en lille sød hilsen til børnene. Herefter spiser de en god påskefrokost i deres grupper. 

 

 En dejlig forårsdag tager hele Børnegården på ØKO-TUR. Vi har en aftale med en lokal øko-

landmand, der hvert år inviterer os på besøg, når det er tid at lukke køerne på græs. Så lejer vi en 

bus og tager ud og ser køerne danse. 

 

 Bufferbus: hvis muligt lejer vi en af Dagtilbuds bufferbusser i en uge i forsommeren, så hver gruppe 

kan få en heldagsudflugt. 

 

 Plantedag – I starten af maj har alle børn en blomst med til vores plantekasser på gårdspladsen. Det 

pynter gevaldigt op.  

 

 Bedsteforældredag – en fredag i juni inviterer børnene i børnehaven deres bedsteforældre eller 

andre ”bedste-gæster” på besøg. De har et par hyggelige timer m. leg, rundvisning, sange, kaffe …. 

Vuggestuen springer over denne tradition. 

 

 Skt.Hansfest – de ældste børn i Børnegården laver en heks og arrangerer bål og underholdning for 

resten af huset. Derefter serveres der is.  

 

 Sommerfest – i slutningen af august har vi en sommerfest for børn, forældre og søskende. Der 

spises medbragt mad og der er aktiviteter/underholdning for hele familien – ofte om et overordnet 

tema, f.eks. cirkus el. sørøvere.  

 

 Børnegårdens fødselsdag: 01. september fejrer vi fødselsdag m. kagemand til hele huset.  

 

 LAD-DET – GRO uge – i uge 41 er der aktivitetsuge for hele huset sammen med lad-det-gro-

netværket, afsluttende med alderssvarende motionsløb om fredagen (samme dag som skolernes 

motionsløb) – det kan f.eks. være m. overskriften: krop og bevægelse – sanserne ……. 

 

 Juleklippedage – den sidste uge i november inviteres forældre til at komme og julepynte hele huset 

sammen med deres børn. Besøgene bliver fordelt gruppevis i ugens løb, så vi kan være der.  

 



 Mads og Maren – er de to husnisser, der vistnok bor på loftet i vores gamle gård. De kommer i 

hvert fald næsten hver dag i december og laver en masse spas til stor morskab for børnene – som 

længe efter snakker om dem, leger dem o.s.v. Børnene mener i øvrigt, at de ligner nogle af de 

voksne i Børnegården  

 

 En dag i december tager de ældste børnehavebørn på udflugt til GEM (GiveEgnensMuseum) for at 

se årets juleudstilling – høre om jul i gamle dage – spise vafler o.s.v. ………… 

 

 Luciaoptog - d. 13. december (el. fredagen inden, hvis det falder i en weekend), går de ældste børn 

Luciaoptog kl. 08.00 om morgenen. Forældrene er inviteret og efter optoget serveres der kaffe og 

lucia-brød.  

 

 En formiddag i løbet af december går vi til julegudstjeneste i Give kirke.  

 

 Børnejulefrokost – umiddelbart inden de fleste går på juleferie, er der julefrokost i alle grupperne 

med alt hvad dertil hører af lækkerier – så ønskes der God Jul og årets ring er sluttet.  


