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Ugeplan uge 8 

Mandag Humlebier + Frøer i gymnastiksalen. 
Myrer: kreative aktiviteter. 

Tirsdag Larver og Myrer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Larver: i gymnastiksalen 
Humlebier: musik og samling 8.10 – 9.20  
Humlebier og Frøer: helteyoga. 

Onsdag Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Humlebier: Tinobog 

Torsdag Larverne: maddag (ingen madpakker i dag!) 
Myrer: musik 
Frøer og Humlebier: kreative aktiviteter. 

Fredag En lille gruppe myrer: Mindfulness/yoga 

 

VINTERFERIE! 
Med lyden af børn, der hygger sig og nyder godt af at der ikke er så mange børn i ferien, kan vi alle se 
tilbage på en uge 6, der var lidt ud over det sædvanlige. Dramaugen (som strækker siger over flere uger) 
ændre de faste rutiner til fordel for at forberede den kommende forestilling. 
Dette års forestilling har givet specielt de voksne store udfordringer i forhold til det tema, der bliver 
behandlet. Hvordan gør man temaet ”børns rettigheder” til noget nærværende for vuggestuens og 
børnehavens børn. Efter mange overvejelser fandt vi dog en model, der viste sig at give ganske god 
mening for såvel børn som voksne. 

Vuggestuen arbejdede med det at 
have ret til et navn, hvilket rammer 
lige præcis det, vuggestuens børn er 
allermest optaget af – nemlig at lære 
sig selv at kende. 
Børnehaven havde fokus på det at 
have et sted at bo. 
Myrerne fik mulighed at vise de 
andre, hvor de bor og hvor forskellige 
huse kan se ud bare i vores lille 
lokalsamfund. På turen rundt til de 
enkeltes huse var det tydeligt, hvor 
meget det betød for dem at vise 
netop deres hjem frem. 



Frøer og Humlebier fik lov til at stå for selve 
dramatiseringen og være på scenen. Husene, der er 
lavet af papkasser, hvor børnene vinkede ud af 
vinduerne i, skulle illudere det at have et hus at bo i 
og hvordan det har betydning for den enkeltes 
identitet.  

 
Jeg vil gerne sige tak til alle NaturMusen’s skønne 
børn for en fantastisk dramaforestilling. Alle var 
med på hver deres måde og Grønbjerg Friskoles 
dramaforestilling ville ikke være det samme uden 
vuggestuen og børnehaven. Det er en oplevelse, der 
helt sikkert vil sætte sig spor og vil blive noget man 
husker tilbage på, når skoletiden er slut. 

 

Se et par videoer fra forestillingen på vores 
hjemmeside! Klik her!  
 
 

 
I næste uge er vi tilbage igen med det kendte program. 
 
PERSONALENYT 
Bodil er pt sygemeldt pga operation efter at have fået konstateret modermærkekræft. Hun er dog tilbage 
igen på fredag. 
 

GOD WEEKEND - KLAUS 

http://naturmusen.dk/?page_id=520

