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Ugeplan uge 44 

Mandag Larverne: gåtur/på legepladsen 
Frøer og myrer: tur til Præstbjerg 
Texas 
Mille starter i børnehave 

Tirsdag Larver og myre: Fortælletime kl. 8.30 
Larverne + yngste myrer: i gymnastiksalen 
Larverne: Noah og Magnus har sidste dag i vuggestuen og har mad med (glem 
madpakker!) 
Frøer musik – samling kl. 08.10 
Yoga for: Tilde, Vigga, Benjamin, Venja, Isabella og Sissel. 

Onsdag Larverne: sang og musik 
Myrer og Frøer: Fortælletime kl. 8.30 
Myrer og Frøer: ”Hop og spring” 
Magnus og Noah starter i børnehaven 

Torsdag Myrer og Frøer: udedag. 

Fredag Myrer og Frøer: cykeldag – husk hjelmen! 
En lille gr. Myre: yoga1 

 
FARVEL SKOV 
Oktober er ved at rinde ud og det betyder at vi siger 
farvel til de ugentlige skovdage. Torsdag var 
børnehaven i skoven for at sige farvel og på gensyn 
til alle de kendte steder, der er så gode at lege i.  
 
Vi siger samtidig farvel til læreplanstemaet ”Natur 
og naturfænomener”. Som led i temaet havde vi 
afprøvet skovmyrers ihærdige arbejdsvillighed. 
 
Hovedet fra den grævling, der tidligere blev skindet, 
havde myrerne fået, så de kunne hjælpe os med at 
rense kraniet for kød og væv. Og hold da op, hvor 
har de været myreflittige. Kraniet blev hentet hjem 



i torsdag og var næsten afpillet. Nu venter kun den sidste kogning før det kan skrabes og kommes i 
brintoverilte og blive til at flot hvids kranie til undre-skabene i glassalen.  
 
 

LARVENYT 
Vi har talt om blæsevejr og at bladene falder af træerne. Vi har samlet blade op og de pynter nu 
på stuen. 

Børnene startede selv på vores nye læreplanstema! 
 
Med november starter et nyt læreplanstema – Krop 
og bevægelse. 
Larverne har tyvstartet og har på børnenes eget 
initiativ både hoppet og rullet. Se video her. 
Det at bevæge sig og bruge kroppe er ikke noget 
man kan begrænse til et temaforløb. Børn er altid i 
bevægelse! Men i november/december har vi særlig 
fokus på emnet og vil lave strukturerede forløb, der 
kan udfordre både store og små på nye måder. 

 
Tirsdag i næste uge siver vi farvel til Magnus og 
Noah, der onsdag starter i børnehave. 
Noah og Magnus har mad med til frokost, så husk; 
ingen madpakker! 
Mandag starter Texas hos Larverne og vi glæder os. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://naturmusen.dk/?attachment_id=795


 
 
EFTERÅRSFERIEN 

 
 
I uge 42 fik børnene fra vuggestuen, børnehaven og 
SFO’en masser af muligheder for at lege på kryds og 
tværs. Helt nye lege kan opstå, når hverdagen 
pludselig brydes. 
 
 
 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 


