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Ugeplan uge 6 

Mandag Forberedelser til Dramaforestilling. 

Tirsdag Larverne + myrerne: fortælletime, Larverne udedag 

Onsdag Larverne: cykel- eller gåtur 

Torsdag Dramaforestilling kl. 11.00 og kl. 18.30 
Frøer og Humlebier optræder, myrer og nogle larver ser på kl. 11.00 

Fredag En lille gruppe myrer: Mindfulness/yoga 

 
PERSONALENYT 
Så er der igen sket nyt på personalefronten. 
Vi er efterhånden blevet rigtig mange børn i børnehaven og vi har derfor brug for ekstra kræfter. 
Vi er rigtig glade for at kunne sige velkommen til Louise Jakobsen, der er nyuddannet pædagog fra VIA 
Holstebro. Hun er ansat i børnehaven med 20 timer i ugen. Louise starter hos os på mandag. 
 
UGEN DER GIK I VUGGESTUEN 
I denne uge har vi sagt farvel og på gensyn til Emma 
Sofie – hun fortsætter heldig vis inde i børnehaven. 
Emma Sofie havde en flot larve med sammen med 
en masse små mariehøner, og de smagte rigtig godt. 
Tirsdag var vi i salen, hvor vi kastede med bolde og 
samlede dem sammen igen. Vi talte dem og 
snakkede om de forskellige farver. Vi drønede rundt 
og dansede til god musik, hoppede ned fra en plint 
og ned i en blød madras. 

Onsdag øvede vi 
vores navnesang til 
dramaugen og vi 
filmede det. Det var sjovt at se sig selv på kameraet efterfølgende. 
Torsdag: Vi har 
malet vores hus, 
som skal være en 
del af vores bidrag 
til forestillingen. 
Vi holdt også 

maddag torsdag, hvor de fleste børn var med til at 
forberede maden. Vi fik dejlige rugbrødsmadder 
med en masse grøntsager til. 



DRAMAFORESTILLING 
Som det fremgår af ugeplanen, er det meget snart at dramaforestillingen løber af stablen. Forestillingen 
”Alle børn har ret” vises to gange: kl. 11.00 og kl. 18.30 
Man skal være opmærksom på at der vil komme rigtig mange tilskuere, så kom i god tid. 
Som tidligere skrevet har vi valgt at Larverne og myrerne ikke skal på scenen, men kommer derimod til at 
optræde på storskærm. 
Myrerne og de ældste Larver er med i salen til første forestilling. 
Se i øvrigt opslag ved hhv. vuggestuens, børnehavens og skolens indgange. 

Når man bliver fanget af den farlige trold, der ligger på lur under broen! 

 
 
UGENS CITAT 
Frøerne lyttede til musik og en siger: ”jeg ved ikke 
engang hvorfor mine ben danser!” 
 
 

GOD WEEKEND - KLAUS 


