
 

Hvornår Tema Aktivitet Mål 

Januar Mad fra 
alverdens lande 

Hver uge omhandler et nyt land. Glasgangen pyntes med ting fra det 
pågældende land. 3. klasse laver mad fra det pågældende land og serever 
det som små smagsprøver om fredagen. 

Børnene skal med denne aktivitet få et bredere kendskab 
til de forskellige lande, samt hvilke kuturer og traditioner, 
der er i det pågældende land. 

Februar 

  

Fastelavn På stuerne fremstilles der fastelavnsris, masker og pynt til stuerne, ligesom 
tønderne males. 

Selve fastelavn med tøndeslagning sker i skoletiden. 

Faste, genkendelige traditioner holdes i hævd. Børnene 
lærer om fastelavn og de historier, der knytter sig til 
traditionen. 

April  
St. Bededag 

 
Stuerne spiser hveder. 

Hvorfor holder vi St. Bededag. 

April/Maj Sydby-Cup 

  

  

  
OL-uge 

Der laves dyst mod Søndermarkskolens SFO, hvor der konkurreres årgang 
mod årgang i 3 discipliner: 

 Høvdingebold 
 Fodbold 
 Håndbold 

Hver årgang vælger sig et land og konkurrerer som dette hele ugen 
igennem. 

Fredag er der finale. 

Skabe sammenhold, fællesskab, bevægelse og relationer. 

Konkurrence og sundhed. 

  

  

 Børnene bevæger sig og der bliver skabt sammenhold på 

årgangen. 

Maj Loppemarked 2. -3. klasserne holder loppemarked. 

3. årgang sælger kaffe mm. (overskuddet går til Vilde Vulkaner) 

 Fælles arrangement og oplevelse for børn, deres forældre, 
søskende og bedsteforældre, samt SFO personalet. 

Juni    

Juli Vilde Vulkaner 3. årgang tager på musik-festival. Afslutning for 3. årgang i SFO. 

September Markedsdag Markedsdag for børn og deres familier. Der vil være boder og 
kræmmermarked, hoppepude og forskellige andre aktiviteter. 

Fælles arrangement og oplevelse for børn, deres forældre, 
søskende og bedsteforældre, samt SFO personalet. 

Oktober Bag for en sag 

 
Halloween 

Hver årgang bager til kagesalget. 3. årgang står for selve salget. 

3. årgang holder tema-fest (allehelgens) for børn og SFO personalet. 

Bag for en sag støtter Børns vilkår. 

  
(U)hyggeligt samvær. 

November Julegaver Alle årgange har travlt med at fremstille årets julegaver. En tradition med gode aktiviteter. 

December Lucia 

  
Julefrokost 

3. årgang går lucia 

  
Alle årgange holder julefrokost med børnene.  

Faste, genkendelige traditioner holdes i hævd. 

Hygge, samvær, bordskik, dansk tradition. 


