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Uge 45  2017 

Ugeplan uge 46 

Mandag Larverne: sanselege 
Myrer + Frøer: fejre Georgeos’s fødselsdag 
Frøer + ældste myrer: i gymnastiksalen. 
Yngste myrer: laver julehemmeligheder. 

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

Onsdag Larverne: udedag 
Myrer og Frøer: Fortælletime kl. 8.30 

Torsdag Larverne: sanselege 
 

Fredag Fredag:  Sang og musik. 
Myrer og Frøer: legetøjsdag (Alle må medbringe 1 stk legetøj med tydeligt navn på) 

Obs! I november kan man ikke helt regne med ugeplanen, da vi også laver julehemmeligheder! (shhh!..) 
 
LARVENYT 
Vi har nu gang i et nyt læreplanstema. “ Krop og 
bevægelse” Det betyder at vi vil have mere fokus på 
bevægelse og lade børnene klare det de kan, få lov 
til at øve sig og opleve glæde ved at kunne selv. 
Vi vil lade børnene kravle op og ned af højskole. 
Sænke puslebordet ned så de selv kan kravle op. 
Bruge stigen så de selv kan kravle op i krybben. 
På legepladsen er der gode motoriske muligheder 
eks. den lille bakke øve balance og gå eller kravle op 
og ned. Se en lille video her! 

 
 
 

 
Vi har også lige fået en sansegynge i puderummet, som er god til at styrke balancen på. 
Alt taget i betragtning af børnenes alder. 
 

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


SÆT NAVN I 
Det er for alvor blevet nødvendigt med både flyverdragt, termotøj/regntøj, vinterstøvler, hue og 
handsker. 
Jeg vil gerne understrege vigtigheden af at der er tydeligt navn i alt tøj og fodtøj!  
Når de dyrt indkøbte vinterstøvler ikke har tydeligt navn, risikeres det at et andet barn får 
dem med hjem eller at de bare blive helt væk. Hvis vi finder dem lægger vi dem i kurven 
med glemt tøj. 
Jeg vil ikke gøre direkte reklame, men firmaet navnelapper.dk er et godt bud på mærkning 
af tøj, der holder.  
 
JULEKLIPPEDAG 
Fredag den 1. december er dagen hvor hele Grønbjerg 
Friskole og NaturMusen julehygger med julepynt, knas og 
kager. 
Forældre og bedsteforældre er mere end velkomne til at 
være med. Husk at spørge mormor og tante Olga! 
Der vil være mulighed for at lave klippe-klistre-julepynt og 
juledekoration. Hvis dit barn skal have en dekoration med 
hjem, må I medbringe et lys og evt. pynt. Vi har gran mm. 
 
Der er kaffe på kanden og varme æbleskiver til alle!  
 
HOP OG RUL 
Ligesom i vuggestuen, er det også i børnehaven det pædagogiske emne ”krop og bevægelse” der er fokus 
på lige nu. 
Når der er fortælletime, bliver den stillesiddende fortælling af og til udskiftet med dans og bevægelse. 
En af de lege, der lige nu bruges rigtig meget er Kaj og Andreas’ ”Bom tjekke bom”, hvor der skal hoppes, 
hinkes, drejes rundt og slappes af. Børnene er vilde med den, og det er da heller ikke til at sidde stille, når 
musikken spiller for fuld udblæsning. 

 
JULEHEMMELIGHEDER 
Som bekendt sker der noget i børnehaven lige 
nu, som er top hemmeligt og som jeg derfor 
ikke kan skrive noget her! Det eneste jeg kan 
sige er, at børnene hygger sig med det! 
Så lad nu være med at spørge jeres børn om 

hvad de laver! I er nødt til at vente til jul! 😊 
 
 
 
 
 
 
 



PÆDAGOGISK TILSYN 
Mandag den 6. november havde NaturMusen pædagogisk tilsyn, hvor en pædagogisk konsulent fra 
Ringkøbing-Skjern kommune var forbi, for at tilse vores rammer og pædagogik. 
Tilsynet foregår hvert år og med til at sikre, at de enkelte institutioner lever op til den gældende lovgivning 
og kommunens børn og unge politik. 
Det var som altid et positivt møde med tilsynsførende Orla Oehlenschlager, hvor mange områder af 
NaturMusens pædagogik blev diskuteret og belyst. 
Orla er meget positiv stemt for NaturMusen og har ingen grund til bekymring i forhold fysiske og 
pædagogiske rammer. 
 
FORÆLDRERÅDET 
Hver anden måned samles forældrerådet til møde om stort og småt. 
Referaterne fra møderne kan findes på hjemmesiden lige her! 
Forældrerådet vil gerne opfordre forældre til at komme til dem med både ris og ros samt ideer til nye 
tiltag. 
 
FORÆLDREMØDE DEN 11. JANUAR 
Forældrerådet har besluttet at afholde forældremøde torsdag den 11. januar 2018 kl. 19.30 – 21.00 
Når vi nærmer os jul, vil der komme en mere officiel indbydelse, men sæt allerede nu et stor X ved datoen! 
 
 
 

 
Hvad er hagl? Regnvejr eller snevejr? 

 
 
 
  

GOD WEEKEND 
KLAUS 

http://naturmusen.dk/wp-content/uploads/2017/11/Forældrerådsmøde-den-9.-november-2017-referat.pdf

