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Uge 44 2018 

Ugeplan uge 45 

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 Fotograf: alle børn skal være i børnehaven/vuggestuen senest kl. 9.00 
- Husk at udfylde omdelte bestillingsseddel og aflever den til personalet. 

Fredag Maddag i børnehaven (obs! Ingen madpakke) 

*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. 
 
BØRNEHAVENYT 

Mandag: Ude i skoven har vi haft en masse gode snakke over popcorn! Vi snakkede om 
hvordan man skal tale til hinanden her i børnehaven. Vi blev hurtigt enige om, at man 
faktisk kunne blive ked af at blive kaldt grimme ting og at man ikke havde lyst til at lege 

med en som siger grimme ting. Der blev også talt om hvad man kunne sige til hinanden, som er pænt og 
rart at høre. F.eks. ”Hej søde!”, ”godmorgen skal vi lege sammen i dag?” eller ”Ej hvor dejligt at du er 
kommet i børnehaven i dag!” 

 
Vi fik også snakket om hvad man skal gøre, hvis man kommer til at skære sig når man er i skoven. Det er 
vigtigt at få det renset og få plaster på. Så det var ”godt” at voksen-Emma kunne demonstrere og vise, 

hvordan man renser et sår efter øksen lige smuttede ned i en finger. 😉 

 



I humlebi-gruppen vil vi i den kommende tid have fokus på at blive klog på hvordan man er en god 
kammerat. Vi skal bl.a. snakke om at hjælpe hinanden, passe på hinanden, hvordan vi taler til og med 
hinanden og om at se på de andre, hvordan de har det.  
Fredag skulle humlebierne for første gang arbejde med Trin-for-trin. Til en start snakkede vi om hvordan 
man lytter og hvad man skal gøre når man vil sige noget. Vi har lavet vores egne regler som vi skal bruge 
når vi har Trin-for-trin, så det bliver rart at være med til for alle. 
Alle Humlebier har fået et brev med hjem. 
 

Torsdag gik vi på jagt efter dyrefodspor på en mark. 
Vi ville lave gipsafstøbninger. 
Det var mange spor og vi hjalp hinanden med at 
finde de flotteste og passe på at gå udenom dem. Vi 
hjalp også hinanden med at røre gipsen ud i vandet. 
Det er ret hårdt så det er godt at være mange. Vi 
fyldte gips i fodsporene og et øjeblik efter var resten 
i spanden blevet hårdt. Det var blevet til kridt da vi fik  det brækket løs! Vi fik fine gipsafstøbninger med 
hjem og snakkede meget om at gips er sjovt og lidt mærkeligt at 'lege' med. Vi fik også tid til at lave lækre 
popcorn inden vi skulle hjem. 
 
 
 
NYT FRA VUGGESTUEN 

Vi har i denne uge fået gang i nogle 
sanglege både gamle og en ny f.eks. "Jeg 
gik mig over sø og land",hvor vi både 

hopper, tramper, klapper osv. Og sanglegen "Først den 
ene vej og så den anden vej" og til sidst må man løbe 
rundt, når vi synger skomager drengen er så sød, for 
han spiser øllebrød. Her veksler vi mellem det at stå 
stille og lytte og bagefter at løbe, her er der stor 
koncentration. Den lidt nyere sangleg hedder "Bamse 
og kylling gik sig en tur" her går vi i rundkreds og holder 
i hånd, og til sidst sagde det BUM og så er det bare med 
at sætte sig ned på numsen. Børnene er super gode til 
at holde i hånd og gå rundt, venter spændt på at der 
bliver sunget Bum. Se en lille film med sanglegene her! 
Børnene elsker når guitaren kommer frem og her kan 
de yngre børn også rigtig være med, de bruger 
kroppen, der bliver rokket, kravlet og danset til. 
 

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


Nu er det slut med skovturene for i år, det er ved at være 
for koldt for vuggestue børnene at gå derude i 3 timer. 
Hver tirsdag kan vi bruge gymnastiksalen, og det vil vi 
gøre. Her får børnene lov at bruge kroppen til løb, 
boldspil, kravle i ribber og hvad de ellers har lyst til. 
Børnene er gode til at sidde og vente, når de har fået tøj 
på, enten når vi skal ud eller i salen. 

 
 
 

 
I øjeblikket har vi et par børn, som har lyst til at skubbe eller slå, det arbejder vi selvfølgelig med, prøver at få dem 
til at se, hvad det gør ved det andet barn, snakker om at være gode ved hinanden, være en god ven og give knus, 
for så bliver man glad. 

 
VUGGESTUEN I SKOLEN – SKOLEN I VUGGESTUEN 
Ligesom det kan være spændende for vuggestuens 
børn at begive sig op gennem skolen og få mange 
nye indtryk, er det også spændende for mange 
skolebørn at slå sig ned i vuggestuen. At få lov til at 
hjælpe til med praktiske opgaver eller at lege med 
børnene, giver de store noget, der ikke kan læses i 
en bog eller læres ved tavlen. Noget som er mindst 
lige så vigtigt som at lære de forskellige fag i skolen, 
nemlig at omgås andre mennesker, drage omsorg 
for de, der har brug for det og i det hele taget sætte 
sig selv og sine egne behov til side for at hjælpe et 
andet menneske. Næsten hver dag får vuggestuen 

besøg af skolebørn, der gerne vil lære og gøre sig 
nyttig.  
 
I sidste uge fik Gry fra 9. klasse enddog mulighed for 
at prøve arbejdet af, da hun var i skolepraktik 
torsdag og fredag. 
 
 



FOTOGRAF 
Husk der kommer en fotograf på torsdag den 8. november (en anden dato har været meldt ud!) 
Den omdelte bestillingsseddel skal udfyldes og afleveres til personalet, såfremt man ønsker portrætfoto. 
 

GOD WEEKEND! 
KLAUS 


