
SKOVTROLDENE februar 2023 
Månedens tema ”vinter – fastelavn - musik/teater” 

 
ONSDAG 1 Vi går på skolen på Herredsåsen, afgang kl. 8.30 – hjemme ca. 14.00 

Vi starter vores teater/musik projekt – vi laver brainstorm. 
UGE 5 

TORSDAG 2 Vi øver teaterstykke  
FREDAG 3 Vi øver teater og laver rekvisitter  
LØRDAG       4 Alba 6 år   
SØNDAG      5   
MANDAG      6 Vi skal i biografen – vi går kl. 10.30 – hjemme ca. kl. 12.30 UGE 6 
TIRSDAG     7 På legepladsen – leg i små grupper  
ONSDAG 8 Vi går på skolen på Herredsåsen, afgang kl. 8.30 – hjemme ca. 14.00 

Vi øver teater. 
 

TORSDAG 9 Vi klipper fastelavnspynt og synger fastelavnssange  
FREDAG 10 Vi slår katten af tønden kl. 9.30 – bagefter får vi boller og kakao.  
LØRDAG       11   
SØNDAG      12   
MANDAG      13  UGE 7 
TIRSDAG     14   
ONSDAG 15 VINTERFERIE  
TORSDAG  16 Fælles på stuerne  

FREDAG 17   
LØRDAG       18   
SØNDAG      19   
MANDAG      20 Vi øver teater og laver rekvisitter UGE 8 
TIRSDAG     21 På legepladsen – leg i små grupper  
ONSDAG 22 Vi går på skolen på Herredsåsen, afgang kl. 8.30 – hjemme ca. 14.00  
TORSDAG 23 Vi afholder generalprøve på teaterstykket.  
FREDAG 24 Vi opfører vores teater/musik forestilling for de andre stuer.   
LØRDAG       25   
SØNDAG 26   
MANDAG 27 Vi holder bamsemøde. UGE 9 
TIRSDAG 28 På legepladsen – leg i små grupper  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SKOVTROLDENE februar 2023 
 
 
 
Stort tillykke med fødselsdagen til:  Alba 6 år den 4. februar.  
 
I februar måned vil vi arbejde med kultur og fællesskab.  
Vi vil anvende musik og drama til at fremføre et teaterstykke, hvor børnene vil 
opleve at være en vigtig del af fællesskabet. Børnene får mulighed for at 
optræde for hinanden og får mulighed for at være i en anden rolle.  
Den 24/2 optræder stuerne for hinanden.  
 
Fokusord: 

- Udklædning 
- Tilskuer 
- Optræde  
- Scene  
- Skuespil  
- Rekvisitter  
 
 

Sange vi vil synge i februar måned: 
- Fastelavn er mit navn 
- Kan du gætte hvem jeg er 

 
 
 
Venlig hilsen 
Anette, Jette og Nina 


