
 
 
SPILOPPENS ÅRSHJUL 22-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 
Samarbejde, 
relationer & 
fællesskabet 
 

AUG 
 

Vi starter roligt op og giver tryghed for nye elever.  
Vi finder tilbage til hverdagen med skole og Spilop. 
 

SEPT Vi arbejder i uge 38 og 39 med emnet HØST.  
 
Torsdag d. 29. september slutter vi temaet af med mad 
lavet af børn og voksne i Spiloppen – information vil 
blive sendt ud. 
 

TEMA 
Traditioner 
 

OKT Efterårsferie uge 42 med AKTIV tilmelding. 
Vi er i børnehaven denne uge 
 
Halloweenfest for alle i 2. 3. og 4. klasse –  
invitation vil blive sendt ud. 
 

NOV Torsdag d. 17. november er der juleforberedelser med 
bedsteforældre. Bedsteforældrene bliver inviteret til at 
komme i Spiloppen og sammen med jeres børn bage, 
lave dekorationer eller julepynt. Invitation vil blive sendt 
ud. 
 

DEC Vi holder julefrokost med børnene torsdag d. 8. 
december – information vil blive sendt ud. 
 
Onsdag d 14. december i natur- & trivselstimerne laver 
vi julebanko. Alle børn i 0.-3. klasse medbringer en lille 
gave til max. 20 kroner – information vil blive sendt ud. 
 
Juleferie 21.12.22-02.01.23 hvor vi er i børnehaven 
21.-23. december samt 2. januar – AKTIV tilmelding vil 
blive sendt ud. 
 

 JAN MiniMus koncert med Spilop-kaffe – dato og info vil 
blive sendt ud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TEMA 
Fokus på drenge 
og piger – vi 
dykker ned i 
deres interesser 
 

FEB Vinterferie uge 8 samt fredag d.17. februar (fredagsfri i 
skolen) – AKTIV tilmelding vil blive sendt ud. 
 
Spiloppe-marked torsdag d. 23. februar 13.00-15.30. 
Her vil der også være mulighed for børnene at sælge 
”børnelopper”, Spiloppen vil lave små aktiviteter, man 
kan prøve, og der kan købes kaffe/saft og kage/boller – 
information vil blive sendt ud. 
 

MAR Vi holder Påskefrokost torsdag d. 30. marts med 
børnene – information vil blive sendt ud. 
 

APR Påskeferie med AKTIV tilmelding til d 3.-4.-5. april. 
Vi er sammen i børnehaven. 
 
Torsdag d. 13. april er der eftermiddags bio for 0.-4. 
klasse fra klokken 16.00. 
Der er film med hygge og efterfølgende aftensmad, 
hvor vi slutter ca. 18.30 – mere information vil blive 
sendt ud 
 

TEMA 
Ud af 
komfortzonen – vi 
rykker grænserne 
lidt 
 

MAJ Torsdag d. 11. maj holdes der Diskofest for 0. og 1. 
klasse med fest og aftensmad i Spiloppen – 
information vil blive sendt ud. 
 
Fredag d. 19. maj – dagen efter kr. Himmelfartsdag – 
er der lukket i Spiloppen 
 

JUN Torsdag-fredag d. 1 og 2. juni er der koloni i Spiloppen 
med overnatning, dog overnatter 0. klasse ikke – 
information vil blive sendt ud. 
 
Spiloppen er lukket i uge 29-30 – AKTIV tilmelding til 
ugerne 26-28 samt 31-32 vil blive sendt ud. 
 

 


