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Ugeplan uge 14 

Mandag Bolette starter stille og roligt op efter hendes sygemelding og vi glæder os alle🤗 
Humlebier + Frøer: 1. skovdag* 
Myrer: kreative aktiviteter. 

Tirsdag Larverne: Vi siger velkommen til Paz, som er nyt barn i vuggestuen. 
Larver, Myrer og frøer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
En lille gr. myrer: i gymnastiksalen 
Humlebier: musik og samling 8.10 – 9.20 
Frøer og Humlebier: Helteyoga 

Onsdag Larver: Maddag, så minus madpakke 
Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Påskefrokost i børnehaven – alle medbringer noget til frokostbordet - se opslag ved 
indgangen! 

Torsdag Myrer: skovdag* 
Noah, Michela og Magnus F skal i skoven med børnehaven og to voksne fra 
vuggestuen. 
Frøer og Humlebier: Kreative aktiviteter. 

Fredag En gruppe myrer: wellness 

 
*Medbring taske med lidt skiftetøj, madpakke og drikkedunk med vand. 
 
SKOVDAGE! 
Endelig skal vi i skoven igen. De ældste børn i børnehaven er fyldt med gode minder om den lille plads i 
skoven på Sønderkjærvej og fra på mandag bliver minderne genopfrisket. Står teltet stadig? Hænger 
hængekøjerne hvor de skal? Er toilettet fyldt med edderkopper? Er skove i det hele taget som vi husker 
det? 
Vi har i år valgt at dele skovdagene 
mellem børnene således at Frøer og 
Humlebier er afsted om mandagen 
og vil af og til skulle gå hjem. Myrer 
samt nogle Larver er så afsted om 
torsdagen. Det giver mulighed for at 
differentierer aktiviteterne i skoven 
og samtidig give den modsatte 
børnegruppe en mulighed for at have 

børnehaven for sig selv. 
I skoven skal børnene have en lille taske, de kan bære på ryggen. 
Heri skal de have lidt skiftetøj, madpakke samt drikkedunk med 
vand. 
 



UGEN DER GIK HOS LARVERNE 
 
Mandag 

Vi var alle ude og gøre krybberum rent og vaske 
krybber af. 
Tirsdag 
Vi lavede diskoparty i tumlerummet. 
Onsdag 
Emma var på cykel i Brugsen med Michela, Magnus 
og Hector. De hentede pølser til pølsehorn, hvor 
Magnus og Jawad imens slog dej op sammen med 
Lenette hjemme i vuggestue. 
Torsdag. 
Emma og de stor var på legepladsen og plantede 
krukker til med små stedmoderblomster og 
påskeliljer.  

Mange var ude for at se skolebørn, der fløj med 
droner. 
 
Når man ”næsten” går i børnehave, må man gerne 
spise sin madpakke sammen med myrerne. 
Michela er så småt ved at vende sig til 
børnehavelivet. 
Vi har en unik mulighed i NaturMusen for at lade 
børnene få en glidende overgang mellem 
afdelingerne. Så når en Larve er ved at trænge til nye 
udfordringer, kan han/hun prøve at være på den 
anden side af glasdøren for en stund. Omvendt kan 
en Myre, der trænger til lidt ro fra det hektiske børnehaveliv, få lov til at være lidt i vuggestuen. – en 

mulighed som vi efterhånden tager for givet, men 
som er noget ganske særligt for NaturMusen. 
 
 
 
UDETØJ 
Husk at der altid skal være både flyverdragt, 
termotøj og regntøj på børnenes garderobe. Det 
gælder både vuggestue og børnehave. Vi er ude 
hver dag! 
 
  



UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 
 
En uge med aktiviteter både ude og inde. 
De planlagte aktiviteter som helteyoga, musik, 
kreativt værksted samt cykeldag er blevet 
gennemført. Men der er også blevet rig mulighed for 
børnene, til at afprøve sig selv i den frie leg. 
Det at skulle indgå i et fællesskab gennem socialt 
samspil, kræver øvelse. Børn må afprøve sig selv i 
forhold til at indgå venskaber og legerelationer. 
Men af og til kan det blive svært og i de situationer 
forsøger vi at lære børnene, at hente hjælp i stedet 
for at blive så frustreret, at man kommer til at gøre 
noget dumt. 
Jo flere gode oplevelser, børn kommer ud for og 
som bliver fremhævet af en voksen, det nemmere 
er det for barnet at lære, hvordan man begår sig 
blandt andre. 
 
 

 
Det er altid godt at have for øje at man får, det man kigger efter. Hvis man kigger efter dårlig opførsel får 
man dårlig opførsel. Hvis man derimod forsøger at se alt det positive barnet gør, vil man for det første få 
mere af det positive, derudover vil barnets 
selvbillede også bliver styrket i positiv 
retning. 
Det er derfor vigtigt at vi i børnehaven bringer 
børnene hen i forskellige situationer og 
aktiviteter, så børnene får mulighed for at 
vise hvad de er gode til.  
 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 
 

”Der er altid noget, man er godt til 
Man skal bare finde ud af hvad det er!” 

Citat: kranføreren i Gummi Tarzan 



ULVEN ER KOMMET 
De seneste dage er der flere gange blevet observeret en ulv omkring Grønbjerg. Blandt andet er den blevet 
set omkring skoven ved Sønderkjærsvej, som bruges af os på skovdage. 
I samarbejde med den lokale jæger Alfred Ranslirpa har vi vedtaget nogle retningslinjer for færdsel når 
skolen har udeskole og børnehaven har skovdage. 
Børnene skal altid gå to eller flere sammen. Hvis vi bevæger os uden for det afmærkede stykke af skoven, 
skal vi medbringe køller, kæppe, grene eller lign.. 
Vi vil ligeledes træne træklatring med børnene, da det er det mest effektive forsvar mod det glubske 
rovdyr. 
Vi vil med disse retningslinjer give forældre til børn i Grønbjerg Friskole og NaturMusen en tryghed, når 
børnene er ude i den vilde natur. 


