
NYHEDSBREV   
Uge 34  2017 

Ugeplan uge 35 

Mandag Skovdag for frøer + årgang 2013 (Inge + Jakob) 
Yngste myrer hjemme (Emma + Bodil) 

Tirsdag Frøer musik – samling kl. 08.10 
Larver og myre: Fortælletime kl. 8.30 

Onsdag Larver: maddag (ingen madpakke!) 
Myrer og Frøer: Fortælletime kl. 8.30 
Frøer trin for trin 

Torsdag Skovdag for myrer, frøer samt Paz, Noah og Magnus. 

Fredag Myrer og Frøer: cykeldag 

 
NYT LÆREPLANSTEMA 
Vi har fra august 2017 valgt at ændre på den måde 
vi bruger læreplanstemaer. 
De seks læreplanstemaer vi er forpligtet til at 
behandle i vuggestuen og børnehaven er: 

1) Barnets alsidige personlige udvikling 
(personlige kompetencer) 

2) Sociale kompetencer 
3) Sprog 
4) Krop og bevægelse 
5) Naturen og naturfænomener 
6) Kulturelle udtryksformer og værdier 

Hidtil har vi haft det samme emne et halvt år ad gangen. Fremadrettet har vi to temaer i efteråret og tre 
i forårshalvåret. 
 
Vi er starte ud med Natur og naturfænomener, som er et tema, der er meget bredt defineret. Det er ikke 
blot udenfor at naturfænomener kan studeres. Vand, ild, luft, jord, tyngdekraft, magnetisme, elektricitet 
er eksempler på naturfænomener, der kan undersøges inde såvel som ude. 
 
Se vores årshjul og få et samlet overblik over aktuelle temaer og arrangementer i løbet af året. 
https://create.plandisc.com/Ecl5ueW  
 

 

https://create.plandisc.com/Ecl5ueW


BØRN I STØDET 
Da børnehaven var på gåtur til fårene på Søgårdgrunden, stiftede børnene bekendtskab med et lidt 
specielt naturfænomen, nemlig elektricitet. Nogle børn skulle lige tjekke om det, de voksne fortalt, nu 
også passer. Nogle var uheldige at miste balancen tæt på tråden og en enkelt lage simpelthen hånden på 
spolen ved hegnets slutning. Det resulterede i et rejehop og et meget forbavset ansigtsudtryk. 
 
UGEN, DER GIK HOS LARVERNE 
Mandag: Jawad og Hector var på gåben på 
kirkestien, hvor de fik lov til at smage på æbler og 
rørt forskellige ting. 
 
Tirsdag var Hector, Magnus F og Noah med til 
fortællertime sammen med de yngste fra 
børnehaven. Der sang vi bla.a om æbler og pærer, 
der voksker på træerne. 
Bagefter gik vi en tur på kirkestien og fandt et 
æbletræ, brombær og hindbær. Æblerne smagte 
surt og fingrene blev helt røde af brombær. 
Vi fandt og rørte også ved en lille snegl og løb efter 
en sommerfugl. Og så var der mange får og  

Det blev en rigtig god sanse- og naturoplevelse. 
Jawad var med til at bage boller. Fik rigtig fingrene i dejen og 
mel over det hele. 
 
Onsdag formiddag var vi på legepladsen. 
 
Torsdag: Hector, Jawad, Max og Alfred havde et musikforløb 
med guitar, rasleæg mm.. Der blev sunget, spillet, hoppet, 
danset og klappet. 
Paz, Noah og Magnus F havde en skøn dag i skoven. Magnus og 
Noah havde helt styr på, hvad vi skulle og gik straks i leg, dag vi 
kom derud. Det var Paz’s første gang i skoven og hun nød det i 
fulde drag. Så mange nye indtryk, turen i bussen, at sidde ude 
og spise, smådyr der er overalt, grankogler og samvær med de 
andre børn. 
Efter madpakker var Paz af både mad og indtryk og faldt i søvn 
og fik en lille powernap i blåbærbuskene. 
 
 
 
 
 
 

UGENS FØDSELSDAGE I BØRNEHAVEN 
Vi fejrede fødselsdag for både Emma og Lucas i 
denne uge. 



NÅR MAN SKAL KUNNE NOGET SVÆRT, MÅ MAN ØVE SIG 

LÆNGE. 
Hver dag er en læreproces for børn. Alle de 
færdigheder vi voksne tager for givet skal læres. 
Mange gange har vi voksne så travlt at vi fratager 
børnene muligheden for at lære noget der er svært. 
Ikke mindst i forhold til det at kunne tage tøj og sko 
på, er noget af det der kræver træning. En træning 
der nok ikke får plads kl. to minutter i syv mandag 
morgen, men som forhåbentlig findes tid til på mere 
rolige øjeblikke. Vi voksne i børnehaven bruger 
meget tid på at ”side på hænderne” og guide 
gennem den svære proces. Og når barnet så endelig 
kan selv, er stoltheden svær at skjule. 
 
MORGENMAD ER IKKE BARE MORGENMAD… 
…men en situation med mange læringsprocesser og med socialt samspil. 

 
ARBEJDSLØRDAG 
Husk der er arbejdslørdag den 23. september. Sæt X i kalenderen! Nærmere info følger senere. 
 
EFTERÅRSFERIEN 
Knapt er sommerferien forbi inden vi skal tænke på den næste ferie, der kommer. 
Jeg har brug for at vide hvor mange, der ønsker pasning i uge 42 så vi kan afpasse bemandingen til antallet 
af børn og dermed udnytte vores ressourcer bedst muligt. 
Jeg har ophængt lister i vuggestuen og i børnehaven, hvorpå man kan notere pasningsbehov. 
Det er vigtigt at alle noterer noget også selvom de holder fri. 
Jeg har brug for svar senest mandag den 4. september enten på listen eller pr. mail. 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 


