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Ugeplan uge 38 

Mandag Myrer og Frøer: udedag. (Ingen skov) 
Larver: Dialogisk læsning - Legepladsen/ gå tur 

Tirsdag Frøer musik – samling kl. 08.10 
Larver og myre: Fortælletime kl. 8.30 
Larver: gymnastiksalen 
Yoga for: Tilde, Vigga, Benjamin, Jonas, Venja, Isabella og Sissel 

Onsdag Larver: Sang og musik - dag 
Myrer og Frøer: Fortælletime kl. 8.30 
Frøer trin for trin 

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

Fredag Larver: legepladsen/gåtur og bagedag 
Yoga for Emma Sofie, Aura, Andreas, Malthe, Simon og Benedicte. 

 
LARVERNES UGE 
Vi er som noget nyt, begyndt at lave sang og musik 
om onsdagen, hvor vi synger forskellige sange med 
fagter, laver sanglege, danser til musik og har måske 
instrumenter fremme.  
Vi synger en sang om en papegøje, hvor børnene på 
skift får lov at flyve med papegøjen, hvorefter den 
skal gives videre til næste barn, når sangen er 
sunget. Det er en rigtig god øvelse i at give og tage, 
som ofte kan være svært for et lille barn.   

Vi er meget ude i alt slags vejr, fordi vi nyder det, og 
fordi det er en rigtig god naturoplevelse, eks. vis når 
det regner at lege med vand, hvor tung bliver det at 
fylde en trillebør eller spand, og hvordan føles det 
at fange en vandstråle. 
Skovturen er også bare fantastisk med mange 
naturoplevelser og god motorisk udvikling. Det er 
også fint, fordi det er sammen med bh. så 
overgangen bliver lettere, når de skal starte i bh. 



NATUR OG NATURFÆNOMENER. 
Naturen minder os konstant om at vi ikke kan styre 
alt i verden, selvom vi nogle gange tror det. Al den 
regn, der bare bliver ved med at vælte ud af skyerne 
gør det svært at nyde septembers himmel, der efter 
sigende skulle være så blå. Men regnen kan give 
anledning til at tale om fænomenet regnvejr. Solen 
skinner på vandet, som fordamper og laver skyer, 
som igen fortættes til dråber og falder som regn. 
 
Når solen så endelig kommer frem bliver det nydt i 
fulde drag. Solen som naturfænomen kan også blive 
til genstand for diskussioner og læring. Solen varme 
kan bla.a. samles i en prisme og derved blive så varm 
at det kan lave ild. 

 

 
Netop nu er skoven så fuld af dyr og planter, at det 
kun kræver få skridt at opleve nye ting, der kan 
forundre. Når skoven i de tidlige formiddagstimer 
stråler af let dis og tusinde edderkoppespind glimter 
i dagens første solstråler, kan jeg ikke lade være 
med at tænke: JA! Naturen er forunderlig og ja, 
selvfølgelig skal alle børn have mulighed for at 
opleve og mærke den natur vi er omgivet af. 
 
 

Når børn oplever naturen, er det med en umiddelbarhed og med referencer til det, børnene allerede 
kender. Så da der pludselig lå en frisk kogle fra en sølvgran i skovbunden, udbryder en dreng: Der ligger 
en ananas! Og ja de ligner jo en ananas, men vi voksne er alt for rationelle i tankegangen til at drage den 
sammenligningen.  
 
NY VIKAR 
Måske har nogen allerede bemærket at der er et nyt ansigt blandt ”de voksne”. 
Sofie Thomsen fra Ringkøbing er blevet vores nye vikar, der træder til, når der er sygdom eller andet 
fravær. 
 
KLOAK ARBEJDE I GRØNBJERG 

Mandag d. 2 oktober, uge 40 starter det omfattende kloakarbejde i Grønbjerg. Arbejdet foregår i 3 faser 
og 1. fase strækker sig fra Skolevænget og til Frydendalsvej.  Det betyder at Algade ikke er en mulighed. 
Sæt lidt ekstra tid af til besøg på friskolen og NaturMusen. I uge 42 bliver en lille del af Skolevænget berørt 
og dermed adgangen til børnehave og vuggestue delvist spæret. 
 
  



ARBEJDSLØRDAG 
Nu er der snart arbejdslørdag og vi vil fra bestyrelsens side opfordre jer til at tilmelde jer. Det er på 
arbejdslørdag at fællesskabet om at være forældre på en friskole, i børnehaven eller vuggestuen styrkes. 
Ligesom de opgaver der er lagt ud og bliver løst tæller! Det giver pæne faciliteter for vores børn, en ren 
og vedligeholdt skole, børnehave og vuggestue, hvor personalet kan have fokus på børnene, når det andet 
fungerer. Vi vil forsøge at gøre opgaverne overskuelige og det bliver meldt ud, hvis der er brug for, at I 
tager værktøj med eller lignende. I bestyrelsen har vi også en række opgaver at tage fat på, hvorfor vi det 
meste af dagen er at finde i akvariet. Vi skal bl.a. arbejde med de inputs vi fik fra jer til speeddating.  
Vi glæder os til en dag sammen med jer. 
 
På vegne af bestyrelsen 
  
Pernille Refslund 

 
Vuggestuens infotavle: http://www.naturmusen.dk/tavlevug/index.htm 
Børnehavens infotavle: http://www.naturmusen.dk/tavle/index.htm  
Aktuelle billeder: http://naturmusen.dk/?page_id=755 
NaturMusens årshjul: http://plandisc.com/Ecl5ueW  
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