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Mandag Myrer, frøer og Humlebier: skovdag* 

Tirsdag Humlebier: musik og fortælling i musiklokalet/gymnastiksalen kl. 08.10 (vi går kl. 8.05!) 
Fortællertime for Frøer og Myrer 

Onsdag Humlebier: trin for trin 

Torsdag Alle: skovdag* 

Fredag Humlebier: trin for trin 

*Medbring en lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk og en smule skiftetøj. Børnene skal selv 
kunne bære tasken på ryggen. 
 
Med sommerferien lagt bag os, kan vi nu tage fat på sidste halvdel af 2019. Den første tid vil være 

præget af flytning af lokaler samt ændringer af rutiner og praktik efter SFO’en er tilbage i deres gamle 

lokale. 

Der kan være meget gang i den om eftermiddagen, hvor SFO og 

børnehave må deles om glassalen. Det kan virke forvirrende og kaotisk 

for forældre, der kommer og henter deres børn, men personalet 

arbejder hårdt på at finde de bedste løsninger, når der nu er 50 SFO-

børn, 24 børnehavebørn og 11 vuggestuebørn. 

For at afhjælpe udfordringerne i SFO’en har vi ansat pædagog Karina 

Molsen 11 timer ugentligt. Derudover har Jonatan Frydendal overtaget 

pladsen fra Simon som dels læreassistent i yngstegruppen og dels 

medhjælper i SFO’en. 

Bodil fra vuggestuen har fået en studieplads på pædagogstudiet i 

Holstebro og forlader os derfor pr. 1. september. Derfor søger vi lige nu den helt rigtige til vuggestuen. 

Der vil være ansættelsessamtaler i næste uge. 

 



UGEN DER GIK HOS LARVERNE 
Så er vi alle tilbage igen efter en dejlig 

sommerferie 🌞 Gensynsglæden har 
været stor så der er blevet krammet 

og grinet.  
Lærke I. er startet og Sofie (medhjælper) er 
startet i vuggestuen, stort velkommen til dem. Så 
skal vi desværre til september sige farvel til Bodil, 
som skal i gang med at læse til pædagog. 
Ugen er gået med hygge, leg, sang, hule, 
sansegynge, gåture og leg på legepladsen, m.m. 
Sansegyngen er de ret vilde med og den er også 
super god til at stimulere balancen og det at 
vente på tur. 
Nogle var også en tur i Byparken, det var godt nok 
lidt svært at gå nogle steder for ukrudtet er 
vokset stort, men det er nu meget sjovt at mærke 
på det lange græs og så var det også lidt vådt. 
Emma synes det var lidt svært at komme op ad 
bakken, jeg spurgte, er der nogen der kan hjælpe 
Emma, Texas var der straks med en hånd, og så 

gik det, hvorefter han klappede i hænderne. 👏 
Det må da være fællesskab, at vi hjælper 
hinanden, og bliver stolt af det.  
 

 
  



UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 
Der er pludselig blevet stille i børnehaven. Det kan mærkes at 12 Humlebier nu går i skole. 

Simon er nu startet i børnehaven som ny Myre. 
 
Endelig blev de ”gamle” frøer til Humlebier. Traditionen tro skulle alle Frøer samles i 

midten af en rundkreds og vise at de kan hoppe som en frø. Men pludselig når de har hoppe nok, får de 
vinger og flyver rundt som Humlebier. Dette skete onsdag, hvor også 6. klasse kom på besøg som er 
Humlebiernes nye morgensider. De tog dem med på en lille gåtur. 

 
Nu er Humlebierne klart til at deltage i musik og fortælling hver tirsdag kl. 08.10. Først er der musik i 
musiklokalet sammen med 0. og 1. klasse, derefter går alle i gymnastiksalen, hvor resten af skolens elever 
støder til. Her vil lærerne på skift have morgenfortælling. Det kan være en bog, der bliver genfortalt, et 
historisk emne, der bliver taget op eller noget helt tredje. 
Humlebierne skal her sidde sammen med deres morgensider, som kan hjælpe dem med at finde ud af 
hvad man skal, når der morgenfortælling. 
 
Fredag blev det så de ældste Myrer, der nu skulle 
være Frøer. Først kravlede de alle rundt på deres 6 
ben, men pludselig begyndte de at hoppe og efter 
nogen tid var de blevet til Frøer. 
 
 
 
 
 
 
 
Børneyogaen er også i gang igen. Se billeder samt en video, hvor vores nye ”swinging chimes” bliver brugt. 

 
Se videoen her! 

Se flere billeder fra ugen der gik her! 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

http://naturmusen.dk/?page_id=798
http://naturmusen.dk/?page_id=755


 
  

 


