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Ugeplan uge 44 

Mandag Udegruppe (frøerne + Magnus og Noah)* 
De resterende er i børnehaven. 

Tirsdag Myrer og Frøer: fortælletime 
Humlebier: musik med 0. og 1. klasse + samling i gymnastiksalen 

Onsdag Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime 
Yoga for et hold Humlebier. 

Torsdag Udegruppe (Humlebierne)* 

Fredag Humlebier: ”trin for trin” 

*I vinterhalvåret har vi oprettet to ugentlige udegruppedage hvor grupperne sammensættes fra gang til 
gang. Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj. 
 
ARBEJDSAFTEN 
I går var en lille gruppe på skolen for at gøre lidt rent. 
Det var nogle af dem, der ikke kunne være med på 
arbejdslørdagen i september, der her fik mulighed 
for at give et nap med. 8 voksne og 9 børn fik gjort 
rent i køkkenerne i SFO’en, børnehaven og 
vuggestuen og de havde en rigtig hyggelig aften med 
fællesskab, pizza og støvekost. 
 
SØGÅRD-GRUNDEN 
Nu begynder det at forme sig på Søgaard-grunden. 

 
Det lille stykke med mark og træer overfor skolen er 
under forvandling. Det er planen at der skal laves 
stier, bmx-bane, bålhytte, shelters, ”strand” og 
masser af beplantning. Der bliver søgt fonde og de 
første penge er allerede rullet ind. Allerede nu er der 
jævnet og bmx-banen er ved at tage form. 
 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Mandag gik børnene tur i skoven 
for at se hvor de røde og hvide 

bånd var. De viser hvor langt man må gå uden en 
voksen og det opfriskes med jævne mellemrum.  
En flok leopardunger slap heldigvis fra de sultne 
krokodiller under broen uden at blive spist. 
 
Hjemme i børnehaven er der blevet leget med 
navne. Det at give hinanden et andet navn var en leg 
som børnene hyggede sig rigtig meget med. ”Nu leger vi at jeg hedder Oline og så hedder du Greggo” 5 
min senere – ”Ej… Nu leger vi en ny leg. Vi bytter navne så du hedder Oline!” Sådan fortsatte legen længe 
ind til de vandrende pinde også skulle have navne! 



Tirsdag fik børnene en mulighed for at se, hvad kroppen består af. Selvom det var en lille mårhundehvalp, 
der skulle åbnes, var det alligevel tydeligt at se, hvad de enkelte dele var. 

Det gav anledning til mange gode snakke om hvad 
en nyre bruges til, hvorfor leveren er så stor og 
hvorfor hjertet var fuldt af blod. Det var spændende 
for mange børn at relatere dyrekroppen og dens 
funktioner til sin egen krop. Hvad sker der når man 
trækker vejret ind og hvordan frembringes lyden, 
når man taler. Alt dette kunne ses helt tydeligt på 
den lille mårhund. 
Der blev snakket om at mårhunden var blevet skudt 
af en jæger, fordi vi ikke vil have dem i Danmark. 
Børnene fandt også et navn til det lille dyr og efter 
skindet var trukket af og indvoldene var smidt ud, 
skulle lille Otto så begraves i det fjerneste hjørne af legepladsen. 
Se video her! 
 
Onsdag. Nogle humlebier var med Line til yoga. De 
andre børn var på legepladsen, hvor de malede 
flotte malerier. De blev hængt op i børnehaven og 
de kommer med børnene hjem på fredag. 

 
Torsdag i skoven fandt vi ting til pynteglassene. 
Nogle hyggede sig på 'hylden' i bålhuset. Vi tændte 
også et bål til at varme fingrene ved. 
 
 
 

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


 
NYT FRA VUGGESTUEN 
I denne uge har vi snakket om og kigget 
meget på vores to udstoppede dyr, hvad 
de spiser, hvad de siger, og om egernet der 

er blød og har en lang hale og pindsvinet som stikker. 
Der vil ofte komme nye dyr i buret, som vi så vil kigge på 
og snakke om. 
Vi har sunget " Uh hvor det blæser" og bladene falder, 
med fagter til. Vi har kigget ud på træet udenfor, set 
blæsevejret og bladene der næsten er faldet af træet, 
og snakket om at det er, fordi det er efterår. 

 
Vi har også lavet rim om " Lille bamse kom til mig" som 
slutter med at alle får et bamseknus. Børnene er glade 
for at få et knus og vi opfordrer også til, at de kan give 
hinanden.  
Lærke og Andrea var en dag på tur gennem hele skolen 
med dukkevogn, det blev nu lidt farligt, for der var 
mange store børn, der lige ville sige Hej, men alligevel 
en god oplevelse for både store og små. 

Vi har været så heldige at få nogle blade med traktorer 
og maskiner, det blev til stor glæde for især drengene, 



som prøvede at klippe, vi fik da også lavet en flot kollage, som hænger på stuen. 
 
Obs. Vi vil lige gøre opmærksom på, at der er meget fodkoldt i vores nye vuggestue, så hvis man har kolde fødder, 
er det en god ide med indesko. 
Husk: Vi skifter lagner i krybber og i nogle barnevogne, med I skal selv sørge for at få skiftet det andet sengetøj. 
 

FOTOGRAF 
Den 8. november kommer Odense skolefoto forbi, hvor der vil være mulighed for gruppebilleder og 
portrætfotos. Nærmere information følger senere. 
 

 
JULEKLIPPE/HYGGE DAG 
Fredag den. 30.novhar vi, traditionen tro, juleklippedag i hele Grønbjerg Friskole. Fra vuggestuen og 
hele vejen gennem skolen, vil der dufte af gran og æbleskiver og overalt vil det flyde med flettede 
hjerter, klippede nissemænd og stjernestrimler. 

Arrangementet foregår fra kl. 9.00 – 11.30  (I vuggestuen slutter vi dog kl. 10.30, da de små skal have ro til at 
spise) Juleklip er for børn, forældre og bedsteforældre. 
I vuggestuen vil vi kl. 9.00 synge julesange og lege. Søskende til vuggestuebørn er også velkomne i vuggestuen. 
For ikke at skabe for meget uro for vuggestuebørnene, har vi i år valgt at dele julecafeen op i to, så børnehaven 
har deres i børnehavens køkken og vuggestuen bliver i deres køkken. 
I glassalen er der juleklip og i cykelskuret er der mulighed for at lave en juledekoration, dette er 
vuggestuebørnene og deres forældre/bedsteforældre selvfølgelig velkomne til at benytte sig af. Medbring selv lys 
og eventuelt ekstra pynt. Vi har ler, gran og træskiver til dekorationerne. 
Vi har kaffe på kanden og lune æbleskiver i ovnen hele formiddagen. Vi opfordrer til at man sætter sig sammen 
med sine børn/børnebørn og spiser. 

 
 

GOD WEEKEND! 
KLAUS 


