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Ugeplan uge 19 

Mandag Skovdag for Humlebier og Frøer* 
Humlebier i SFO fra kl. 13.30 

Tirsdag Humlebier: musik og samling derefter besøg i 0. kl. 
Larver, Myrer og Frøer: fortælletime kl. 08.30 
Frøerne: Mindfulness udendørs 

Onsdag Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30 
Udedag! 

Torsdag Kr. himmelfart 

Fredag Lukket! 

Ugeplan uge 20 

Mandag Skovdag for Humlebier og Frøer* 
Humlebier i SFO fra kl. 13.30 

Tirsdag Humlebier: musik og samling derefter besøg i 0. kl. 
Myrer og frøer: fortælletime kl. 08.30 
Frøerne: yoga 

Onsdag Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30 
Udedag! 

Torsdag skovdag 

Fredag  

*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
Husk det stadig er vinter mellem træerne, så flyverdragter hue og handsker er påkrævet. 

SOLEN SKINNER OG HUEN ER PAKKET NED 
Nu er den strikkede hue endelig blevet skiftet ud med sommerhat og solcreme. … 
Ozonlaget er tyndt og solen skarp i foråret derfor er solcreme et must. 
Vi forventer at børnene er smurt ind fra morgenen af på solskinsdage. Vi smører igen over middag. 
Specielt for Larverne er solhat nødvendigt! 
 
UGEN DER GIK 
Mandag var humlebier og frøer i skoven i regnvejr. 
Det var, på sin særlige måde, hyggeligt. Meget af 
tiden blev tilbragt i teltet eller i bålhuset. Der var tid 
til at kigge i vores naturbøger og heldigvis har vi hjul 
under bålfadet så vi kunne køre det i tørvejr og få 
varmet fingrene da det regnede mest. 

Torsdag blev en kasse med strandsten forvandlet til 

sære figurer i skovbunden. Stenene skulle lægges i 

et mønstre eller forestille trolde. 



Mandag den 30. april var dagen, hvor vi måtte sige 

farvel til Michela og Max. De flytter til Silkeborg og 

vi ønsker dem alt muligt held og lykke fremover. 

Som traditionen byder, skulle Max sætte sit 

fodaftryk i vuggestuen, så vi kan huske at han har 

været der. 

 

 

 

DRØMMEFANGERE 
Som led i Johannes uddannelsesforløb i NaturMusen, skal hun forberede og afvikle en aktivitet med en 
børnegruppe. 
Johanne havde besluttet at Humlebierne skulle lave drømmefangere. Disse skal hjælpe med at fange alle 
de onde drømme, så man kan få en god søvn. 
Efter en historie om hvad drømmefangere er og hvor de kommer fra, skulle børnene nu selv fremstille en. 
Et par friske pilegrene blev bøjet til en ring og de skulle nu vikles med snor og pyntes med fjer og perler. 

EN TUR I SANDKASSEN 

 
Vi kender det alle – fornemmelsen af køligt sand 

mellem tæerne …eller i munden! 

Larverne benyttede en af de gode solskinsdage til 

at få erfaringer med dette element. Man kan i 

mere end én forstand blive helt væk af at dække 

sig selv med sand. Man kan blive så optaget af at 

dække sine ben med sand at man glemmer tid og 

sted og bare sanser. 

 



NYT FRA BESTYRELSEN 
Vi i bestyrelsen vil gerne sige tak til alle de forældre, som kom og hjalp til arbejdslørdag. Det er blevet så 
fint over det hele. Det er dejligt at i bakker op om huset, og personalet kan virkelig se en forskel.  
Vi har evalueret på afholdelsen af generalforsamlingen og har besluttet at fortsætte med den nye struktur, 
som vi synes var en rigtig god aften. Vi modtager gerne ris og ros vedrørende det nye koncept, så vi kan 
gøre det endnu bedre næste år. Vi var meget glade for det store fremmøde og håber det vil fortsætte til 
næste år. 
Til sidst vil vi gerne minde om at friskolen i 2018 har 10 års jubilæum, som vil blive markeret den 17. august 
2018.  
 
På vegne af bestyrelsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 
 

 


