
 

 

 

 

 

Jul 

Hele december måned synges, klippes, bages 

og hygges. Der sluttes af med en julefest for 

alle.  

Førskolebørn synger santa lucia.  

 

Koloni 

Vi søger hvert år om at komme på Dansk 

Skoleforenings feriekoloni for børnehavebørn 

i Hjerpsted. Opholdet er på 5 dage.  

 

Kostpolitik, madordning 

I fællesskab med forældrene håber vi, ved at 

sætte fokus på sund mad, at skabe de rette 

vilkår for at børnene kan udvikle gode og 

sunde kostvaner. Efter spisning tilbyder vi 

daglig en portion joghurt naturel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanterneløb 

Afholder vi i børnehaven. Vi inviterer skolens 

yngste elever til at være med.  

 

Regntøj 

Vi er ude lige meget, hvordan vejret, er så 

jeres barn/børn skal have regnjakke, 

regnbukser og gummistøvler. 

Om vinteren er det nødvendig, at jeres børn 

skal have varmt tøj med i børnehaven. 

 

Skiftetøj 

Alle børn skal have et set skiftetøj på deres 

pladser. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SØNDER BRARUP BØRNEHAVE 
Raiffeisenstr. 25, Sønder Brarup 04641 970366 
 
Åbningstid fra 7:30 – 14:30. 
 
Lukkeperioder er mellem jul og nytår og tre 
uger i sommerferien.  
 
Forældrebidrag per måned 165,00€. 
Forældrebidrag per måned i vuggestuen 
230,00€. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Informationer om børnehaven: 
 
Sønder Brarup Børnehave er en dansk 
børnehave, som tilhører det danske mindretal i 
Sydslesvig. 
 
En af vores opgaver er, at formidle det danske 
sprog og den danske kultur til børnene og 
deres forældre. 
 
Vi forventer, at barnet i skolealderen starter i 
en dansk skole. I vores tilfælde ville det være 
Sønder Brarup danske Skole. 
 
Vores målsætning er at tage udgangspunkt i 
det enkelte barn bla. Ved at vise respekt og 
være nærværende overfor dem. Vi vil skabe 
et inspirerende miljø, hvert barn får lov til at 
lege og udvikle sig. 
Vi ved, at vi kan lære meget af børnene. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aktivitetsplan: 
Børnene har mulighed for at spise morgenmad 
i børnehaven indtil klokken 8:00. 
Fra klokken 9:00 holder vi hver dag 
rundkreds. 
I løbet af dagen spiser vi frugt. Forældrene 
giver hver uge to stykker frugt eller 
grønsager med.  
Vores madpakker spiser vi klokken 12:00 
Efter maden går vi ud på legepladsen. Giv 
jeres barn tøj med, som passer til årstiderne 
og vejret. 
Hver dag laver vi førskole med de kommende 
skolebørn. 
 
Ugentlig går vi til gymnastik i skolens 
gymnastiksal.  
En gang om ugen er vi ude på tur for at udvide 
vores horisont.  
 
En gang om måned har vi maddag, hvor 
børnene er med til at lave frokost på en 
spændende måde. 
Vi bytter biblioteksbøger i skolens bibliotek. 
 
Ved sygdom har et barn det bedst, når det 
kan blive hjemme til det er helt rask igen. 
 
Vi forventer, at børnene er der indtil 
klokken 9:00. 
 

 

 

 

 

 

Børnehavens årlige aktiviteter: 

Fastelavn: 

Der er vi altid udklædte. Vi slår ”katten af 

tønden” og fester sammen med skolen den 

dag.  

 

Forældrekaffe 

Hver anden måned har vi forældrekaffe, 

hvor vi orienterer forældrene, hygger os 

eller laver aktiviteter til forældrene. 

 

Fødselsdage 

Er en tradition, som vi vægter højt i 

børnehaven. Vi hejser dannebrog, synger 

for barnet og festliggør dagen. 

Børnene må gerne tage noget med til at 

dele ud. Det kan aftales med personalet i 

gruppen. 


