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Ugeplan uge 27, 28, 31,32 

Mandag Sampasning – aktiviteter afhængig af børnegruppe og vejrlig 

Tirsdag Sampasning – aktiviteter afhængig af børnegruppe og vejrlig 

Onsdag Sampasning – aktiviteter afhængig af børnegruppe og vejrlig 

Torsdag Sampasning – aktiviteter afhængig af børnegruppe og vejrlig 

Fredag Sampasning – aktiviteter afhængig af børnegruppe og vejrlig 

Ugeplan uge 33 

Mandag Sampasning – aktiviteter afhængig af børnegruppe og vejrlig 

Tirsdag Sampasning – aktiviteter afhængig af børnegruppe og vejrlig 

Onsdag 1. skoledag  

Torsdag  

Fredag  

SOMMERFERIE 
Endelig er det ferie siger skolebørnene, men der er dog mange børn, der tålmodigt må vente på at det 
rigtig bliver ferie. Hen over sommeren er der, som det fremgår af planen ovenfor, sampasning i 
NaturMusen. Det betyder at både vuggestue, børnehave og SFO til dels bliver slået sammen. 
I uge 31 og 32 vil Emma Larsen, som en del kender, være sommerferieafløser i NaturMusen. Fra 1. august 
starter Agnete som medhjælper i vuggestuen og endelig vil Christina Lauridsen være ny medhjælper i 
børnehaven frem til og med november. 
 
LARVENYT 
Vi har i denne uge filmet vores yoga sang “ Må den evige sol 
skinne på dig” den synger vi hver dag, inden vi spiser 
middagsmad, så kan I se fagterne til, høre sangen og se hvordan 
nogen af børnene laver fagter og til sidst slår hænderne i bordet 
og siger værsgo. Se filmen her! 
  
I tirsdags var vi i gymnastiksalen, og hold nu op hvor er glæden 
stor, når de kommer ind i rummet, de kigger op højt til loftet, 
løber afsted og hviner, kravler i ribber, undersøger hullerne i 
gulvet til badminton stænger, det er sjovt at putte bolde ned i, 
lukke og åbne og finde boldene igen, det viser bare at børn kan 
få meget læring ud af bare at undersøge. I går var vi så heldige 

at Alfred havde vand kanaler med, det gav 
også anledning til en god leg, vand er altid 
dejligt, at undersøge om anden og skibet 
kan flyde, eller bare at hælde fra kop til kop, 
man kunne jo også sætte sig i det, som et 
par af børnene gjorde.  
Vi har ofte besøg af store SFO børn, til stor 
glæde for både store og små, og hvor er det 
dejligt at se, hvordan de små lyser op af 

glæde, når de ser dem 😀 
  

http://naturmusen.dk/?page_id=798


Det ser ud til at solen bliver ved med at skinne de 
kommende uger. Det er derfor meget vigtigt at alle 
har en solhat med. Det er ikke så nemt at smøre 
solcreme i håret, så solhat er det bedste til at 
beskytte den sarte hovedbund. 
 
 
 
 
 
 
 
TUR TIL PRÆSTBJERG 
Torsdagens skovtur gik til Præstbjerg. 
En herlig tur til dejlig natur, god legeplads og sol fra en skyfri himmel. 
Der blev virkelig tonset igennem og naturen blev undersøgt. Mange var 
heldige at se et egern hoppe rundt i træerne. 
 

 
 
 

 

 

Efter en hård dag i naturen er bussen den bedste 
sovemedicin. 
 

  



SOMMERFEST 
For at markerer at skoleåret er slut, holdes der hvert år sommerfest for hele Grønbjerg Friskole. Udover 
at spise sammen, er der altid underholdning fra musikholdene i skolen. Her får de mulighed for at vise 
hvad det har lært i årets løb. Det er også en god mulighed for at prøve at stå på en scene og optræde for 
mange mennesker. 

NaturMusen er naturligvis også med til at 
underholde og vise hvad de kan. I år var det 
yogasange og mantraer som forældrene skulle 
opleve. Selvom det kan være svært at koncentrere 
sig, når der er så mange mennesker, der kigger på, 
klarede børnene det rigtig flot. 
Efter overrækkelse af afgangsbeviser til 9. klasse 
samt diverse taler, skulle alle stå i rundkreds og 
danse ”nu skal vi alle sammen danse”. En lille dans, 
der altid løfter stemningen og hvor både børn og 
voksne kan være sammen på lige vilkår.  

 
FARVEL OG TAK TIL CHRISTIAN 
Som følge at Bodils sygemelding, har Christian trådt 
til. Både børn og forældre har taget godt i mod ham 
og det bliver helt sikkert et savn for alle, at han ikke 
skal være i NaturMusen mere. 
Christian skal ud at rejse og har sidste dag i 
NaturMusen på tirsdag den 3. juli. 
Jeg vil hermed ønske Christian held og lykke i 
fremtiden. 
 
Også Frederikke fra sfo’en siger tak for denne gang, 
når hun kommer for sidste gang på onsdag den 4. juli. 

Frederikke vil også blive savnet. Hun har altid stået klar, når vuggestuen og børnehaven lukker ned og 
børnene skal ind i sfo’en. Jeg vil også gerne mange til Frederikke og ønske hende held og lykke. 
 
HUMLEBIERNE BLIVER TIL SKOLEBØRN 
Fra den 1. august flytter Humlebierne officielt til 
skolen. De får deres garderoberum på gangen ved 
yngstegruppen og skal være med til at indrette den 
nye sfo i den tidligere 4. klasses lokale. 
Når Humlebier bliver sfo-børn, er der pludselig en 
hel masse man må som man ikke måtte i 
børnehaven. Det hjælper både de voksne med også 
de større børn med at fortælle. 
Her vil der være køleskab til madpakker. 
Inden Humlebierne går på sommerferie, skal de 
huske at tage deres mappe med hjem og tømme 
deres skuffe. 



 
STRUKTURÆNDRINGER I NATURMUSEN 
Som alle har fået besked om, sker der nu noget andet end tidligere annonceret i forhold til vuggestuen. 
(læs  udsendt mail) 
I planlægningsfasen frem mod den tidligere model, blev det besluttet at personalets mødetider ændres 
således at der vil være mere personale i morgentimerne og igen om eftermiddagen. Dvs at allerede kl. 
06.30 vil der være to pædagoger/medhjælpere i huset. Dette iværksættes fordi, der lige nu er mange helt 
små, der kommer tidligt. Vi forsøger hele tiden at tilpasse bemandingen efter hvor der er størst behov. 
 
NY ERHVERVSPRAKTIKANT I SFO’EN 
I denne uge startede Mette Lundager Mortensen i et praktikforløb i sfo’en. Hun vil være i sfo’en mandag, 
onsdag og torsdag.  
Hen over sommerferien vil hun naturligvis indgå i sampasning mellem vuggestue, børnehave og sfo. 
 
Se flere billeder fra ugen der gik her! 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

http://naturmusen.dk/?page_id=755

