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Ugeplan uge 41 

Mandag Larverne: Vi går en tur og finder ting i naturen. Magnus og Noah skal på besøg i 
børnehaven. 
Frøer + ældste myrer: i skoven 
Myrer hjemme i børnehaven 

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

Onsdag Larverne: sang og musik 
Myrer og Frøer: Fortælletime kl. 8.30 
Frøer trin for trin 

Torsdag Myrer og Frøer samt Noah, Magnus og Paz i skoven. 

Fredag Magnus og Noah på besøg i børnehaven resten af larverne er på legepladsen. 
Løvfaldsfest kl. 15.30 – 17.00 

 
MÆND OG MASKINER 

 
 
Det kan godt være vi synes det er lidt træls med 
vejarbejde midt på Algade, men for børnene – og 
ikke mindst drengene – er det spændende at se de 
store maskiner og måske drømme sig til, hvordan 
det må være selv at køre en gravemaskine. 
 
 
Jeg vil i den forbindelse indtrængende opfordre 
forældre til at overveje hvor og hvordan man 
afleverer sine børn om morgenen. Vi har flere 
forældre forbi, der med rette er meget bekymret for 
børnene, når forældre holder på skolevænget eller 
på den lille vej ind mod skolegård. 
Hjælp os med at minde hinanden 
om at parkering skal forgå på 
parkeringspladsen. 
Det må være vores børns sikkerhed 
frem for bekvemmelighed! 
 
 



LARVENYT 
Små børn med store venskaber, børnene er 
rigtig gode til at give knus og vi øver på det at 
se hinanden, se han bliver ked af det, eller se 

nu bliver han glad, en vigtig ting for at lære at omgås 
hinanden. 

Vi fik en dag besøg af dukken Frida til stor glæde for 
børnene, de viste dukken rundt i de forskellige rum og 
viste den hvor madpakkerne er. De prøvede også, om 
de kunne give den mad. Der var stor opmærksomhed 
og koncentration omkring dukken. 

Lucas og Malthe eksperimenterer med lyde og 
nyder at spille guitar og synge. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LØVFALDSFEST 
Jeg håber alle har skrevet i kalenderen at vi har Løvfaldsfest på fredag den 13. oktober 
kl. 15.30 – 17.00 ellers vil jeg minde om det her. 
Medbring kun et græskar, godt humør og en skilling til et stykke kage. 
Vi ses til en hyggelig eftermiddag for børn fra vuggestuen, børnehaven og SFO’en og 
så selvfølgelig deres forældre. 
 
 
 
HØSTEN ER I HUS 

Traditionen tro havde vi høstfest i børnehaven.  
Alle var mødt op i festtøj og klar til fest, sang, dans 
og mad. 

 
Mens nogle gjorde frokosten klar, var resten ude på 
legepladsen, hvor nogle fulgte med i gravearbejdet 
på Algade, mens andre lavede høstkrans. 
Da alle var inde, var det tid til sang og dans. Der var 
sange om sultne indianere, æbler og pære samt 
folkedansen ”to skridt til højre” 
Efter dette blev der budt velkommen til 
frokostbordet. Og hold da op et fantastisk udvalg af 
brød pålæg, kage og is. 
 
 
 
HYGGE PÅ GRUNDEN 
Hvis vi af den ene eller anden grund ikke kan komme i skoven, har vi altid vores fine grund ved p-pladsen. 
Her er der mulighed for at løbe op og ned ad bakken, lave bål, sidde i tørvejr i bålhuset og lege i buskene 
omkring pladsen.  

 
 



JULEFERIE 
 Nu er det snart jul! Julepostejen ligger i hvert fald i køledisken hos købmanden. 
NEJ!! …Det er ikke snart jul, men måske har man brug for at vide hvornår vi har lukket omkring jul 

og nytår. 
Vi har julelukket fra den 23. december til og med 1. januar. (Der er altså åben både de 22. dec og 2. jan.) 
Se i øvrigt NaturMusens kalender her 
 
 
NYT FRA BESTYRELSEN  
I bestyrelsen og på skolen som helhed er vi fortløbende på jagt efter nye indsatsområder, der kan bestyrke 
det daglige arbejde, befordre at vores børn bliver klogere og mere robuste – i en samlet dannelsesproces. 
I den sammenhæng ligger det os på sinde løbende at sætte fokus på emner, som også berører børnenes 
voksne - altså forældregruppen. Aktuelt fylder digitale medier rigtigt meget i vores alles liv. Den første 
Iphone så dagens lys i 2007, og nu 10 år senere kan vi stort set ikke leve uden den, og den optager en 
betydelig del af vores frie timer. Andre digitale midler og medier fylder også, nogen af dem letter vores 
arbejde, gør livet nemmere og sjovere, giver hurtig adgang til viden og gør, at vi alle kan 
publicere/kommunikere til hele verden, blot med en telefon i hånden. Disse muligheder påvirker også 
vores måde at lære og være sammen på.    
Emnet fylder på Grønbjerg friskole og det fylder i hjemmene. Vi vil face udfordringerne og blive klogere 
på, hvad de digitale medier gør ved os. I den forbindelse har vi arrangeret og inviterer til foredrag med 
Pernille Ballisager, torsdag den 12 oktober fra 19-21. Pernille arbejder professionelt med emnet og hun 
vil blandt andet sætte ord på, hvilken rolle de digitale medier har i børns udvikling. Vi i bestyrelsen 
opfordrer alle forældre samt elever i 7-9 kl. til at komme og deltage og tage del i debatten. På 
forældremødet i august blev temaet flagret og vi mærkede stor interesse for dette aktuelle tema. 
Mødet skal også ses i rækken af tiltag under overskriften: "man bliver også lidt klogere af at være forældre 
på Grønbjerg Friskole". Det er nu anden gang vi arrangerer foredrag torsdag i uge 41 og det er en helt 
bevidst indsats i jagten på at skabe en stadig bedre skole. Vi vil gerne stimulere skole-hjem-samarbejdet 
og et fælles sprog og et fælles afsæt for faglige og pædagogiske temaer er et rigtig godt udgangspunkt. 
Du er også velkommen til at tage din nabo med. 
Vel mødt. 
 
 

 
Naturen pirrer nysgerrigheden! 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

http://naturmusen.dk/?page_id=404

