
NYHEDSBREV    
Uge 8 2019 

Ugeplan uge 9: 

Mandag Alle: fastelavn (husk udklædning) Tøndeslagning kl. 9.00 i multisalen 

Tirsdag Myrer og frøer: fortælletime 
Humlebier musik og fortælling i salen. 

Onsdag Alle: fortælletime, Frøerne + en gruppe myrer yoga 

Torsdag Humlebier: filurbog. 

Fredag Myrer og frøer: bålmad (ingen madpakke!!) 
Humlebierne til fødselsdag hos Malthe C. (bussen kører kl. 9.00!) 

 
PERSONALENYT 
Karoline har været så heldig at finde fast arbejde inden 
for det område hun brænder allermest for. Hun skal 
starte til 1. april. 
Derfor vi lige nu er ved at arbejde på at finde en løsning. 
 
FORÆLDREMØDE 
Som tidligere annonceret har vi forældremøde i 
børnehaven og vuggestuen. Vi har valgt at lave to møder 
for hhv. vuggestuen og børnehaven, for at tilgodese de 
forældre, der har børn begge steder. 
Forældremøde i børnehaven 10. marts kl. 19.00 – 21.00 
Forældremøde i vuggestuen 12. marts kl. 19.00 – 21.00 
Forud for møderne modtager jeg gerne forslag til debatemner. 
 
FLERE PENGE TIL DAGINSTITUTIONERNE 
…Ja det var hvad regeringen lovede. Men det gælder åbenbart ikke for de mere end 3700 børn, der er i privat 
pasningstilbud. Friskoleforeningen og DLO er selvfølgelig gået ind i sagen og prøver at påvirke politikkerne, så alle 
børn i landet får lige muligheder. Læs artiklen ”bedre 
normeringsregler bare ikke for friskoler” her! Eller se 
dette indslag fra tv2 fyn. 
For NaturMusen betyder det konkret at vi går glip af ca 
50.000,- kr. pr år. 
 

Vi har haft en rigtig dejlig uge, hvor børnene 
har været glade og leget godt sammen. 
Flere af børnene er begyndt at blive bedre 
til at bruge sproget i konfliktsituationer og 

klare det uden vores indblanding. 
 

 

https://www.friskoler.dk/nyheder/artikel/bedre-normeringsregler-bare-ikke-for-friskolerne?utm_source=FRISKOLERNEs+nyhedsbreve&utm_campaign=12c2813692-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_18_02_40&utm_medium=email&utm_term=0_a6815f5be1-12c2813692-123764949
https://www.friskoler.dk/nyheder/artikel/bedre-normeringsregler-bare-ikke-for-friskolerne?utm_source=FRISKOLERNEs+nyhedsbreve&utm_campaign=12c2813692-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_18_02_40&utm_medium=email&utm_term=0_a6815f5be1-12c2813692-123764949
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tv2fyn.dk%2Fnyheder%2F19-02-2020%2F1930%2Fprivate-institutioner-kommer-ikke-til-maerke-bedre-normering%3Fautoplay%3D1%26fbclid%3DIwAR1hNZgUSV9dRO8PwhsQcm6HhJeIP7RcW2d59x5UuhmxNzA4wEMDnXpb9uI%23player&h=AT14Xdju_dNJrTB08UCfHN-ATrjDpUpN6jyEA2PuFkrqBkwVjqSQxG2D4oSvijX1FOOQC2EILmd3t9QbQm6MXV3NjqjkoFDD0wDh1AwDz1xVZuzms5QqYt6WXZFsJ-rujacgElTBP_x9yi811PZgZKdN70p_0H0NNxWmFxtnU-KIgqnJspreKHEq1wpIlRunfezyBV9QQ25r4X9U0R87Ujvxo5Ci4733Xg7xV7Mbkdl3YadmwRPL0nyCVVNfHo3VKAejlsDnz8xEiROTTAOCnZa_tZB-sXYmtpJEUvU0emoyVve8VSHz4Lvn4aRHhj4kIR8Q2Q5Bcg1v4rwqt_VHAIxJGM6tpxpFlfCLTJjSD7KajhBq2WjBF_ZYUzZiHO2fd5T24hhTCwWGOe5aXgEXUXxYm-uM9bmWYTIWJ480vSepG43IuQjTcCb6_kuKtsXfjWebxw-3QzIzvXg44YqY-sISXSZuFi4tMV0vTAtn2Myjy67uMNHKc7lnYwIL-x6-FuaMuKFC6pdIqBcxY9lJZrJcgnGpnfyMaQomlwC29zAzhL2_3_GPo2Qe9FqlKO88-09-tCQu5yTQiAGx-aNxNO0W52kaLADBdu09coi4JHgl4-St0AoMLGKl4gBQcfNxGP2clG8ctDjcDUtSfu6O
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tv2fyn.dk%2Fnyheder%2F19-02-2020%2F1930%2Fprivate-institutioner-kommer-ikke-til-maerke-bedre-normering%3Fautoplay%3D1%26fbclid%3DIwAR1hNZgUSV9dRO8PwhsQcm6HhJeIP7RcW2d59x5UuhmxNzA4wEMDnXpb9uI%23player&h=AT14Xdju_dNJrTB08UCfHN-ATrjDpUpN6jyEA2PuFkrqBkwVjqSQxG2D4oSvijX1FOOQC2EILmd3t9QbQm6MXV3NjqjkoFDD0wDh1AwDz1xVZuzms5QqYt6WXZFsJ-rujacgElTBP_x9yi811PZgZKdN70p_0H0NNxWmFxtnU-KIgqnJspreKHEq1wpIlRunfezyBV9QQ25r4X9U0R87Ujvxo5Ci4733Xg7xV7Mbkdl3YadmwRPL0nyCVVNfHo3VKAejlsDnz8xEiROTTAOCnZa_tZB-sXYmtpJEUvU0emoyVve8VSHz4Lvn4aRHhj4kIR8Q2Q5Bcg1v4rwqt_VHAIxJGM6tpxpFlfCLTJjSD7KajhBq2WjBF_ZYUzZiHO2fd5T24hhTCwWGOe5aXgEXUXxYm-uM9bmWYTIWJ480vSepG43IuQjTcCb6_kuKtsXfjWebxw-3QzIzvXg44YqY-sISXSZuFi4tMV0vTAtn2Myjy67uMNHKc7lnYwIL-x6-FuaMuKFC6pdIqBcxY9lJZrJcgnGpnfyMaQomlwC29zAzhL2_3_GPo2Qe9FqlKO88-09-tCQu5yTQiAGx-aNxNO0W52kaLADBdu09coi4JHgl4-St0AoMLGKl4gBQcfNxGP2clG8ctDjcDUtSfu6O


I løbet af ugen har der været flere forberedelser til fastelavn. I mandags var vi i Byparken og finde grene til 
fastelavnsris, som vi så har fået pyntet lidt, og torsdag blev der lavet masker og leget i børnehaven, det gav en 
fantastisk rolig formiddag, fordi de skiftedes til at lave masker og lege i bh. Hver dag bliver der også sunget 
fastelavnssange, så vi er ved at være klar. 

 
På mandag d.24. slår vi katten af tønden, (paptønde) og børnene må gerne komme udklædte. Vi starter kl.8.30 
med sang og fastelavnsboller, bagefter slår vi katten af tønden, og håber der er lidt godt indeni.  
Sæt x i kalenderen d. 12. marts der holder vi forældremøde i vuggestuen, mere info kommer senere. Hvis I har 
noget I gerne vil drøfte på mødet, er I meget velkommen til at sige det til personalet i vuggestuen. 
Se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821  

 
Vi kan næste ikke vente med at fejre 
fastelavn i børnehaven. Derfor tog vi 
forskud på glæderne i denne uge. 

Tønderne vi skal bruge på mandag blev malet i mandags 
og onsdag var Humlebierne inviteret til fastelavnsfest 
med tilhørende tøndeslagning på Grønbjerghjemmet. 

Det blev en rigtig god oplevelse for børnene, men det var 
også tydeligt at beboerne på Grønbjerghjemmet også 
nød at se de mange udklædte børn. Der blev gået til den, 
når superhelte, prinsesser m.m. slog til tønden. 

Beboerne og børnene prøvede på skift at slå, men i sidste ende blev det Aura, der fik hul på tønden, så slikposer og 
ballonner væltede ud. Der blev efterfølgende spist fastelavnsboller og sunget ”fastelavn er mit navn”. Alt i alt var 
det en rigtig god oplevelse for børnene at prøve at være sammen med nogle mennesker, der er helt anderledes en 
dem selv. Vi lovede hinanden at bruge hinanden noget oftere. Alle bliver beriget af at mødes på tværs af alder og 
kulturforskelle. 
 
Der er også blevet lavet fastelavnsris. Fire drenge var i de tidlige morgentimer en tur over i byparken for at klippe 
de grene, som myrerne og frøerne senere på skulle lave til fastelavnsris. 
  

http://naturmusen.dk/?page_id=2821


Maddag 
Tirsdag havde vi smøre-selv-dag i børnehaven. I løbet af formiddagen blev brød og pålæg anrettet pænt, så alle 
nemt kunne overskue, hvad der var at spise. Endnu en gang havde Melanie (Aura’s mor) tilbudt sin hjælp. Tusind 
tak for det. Det er uvurderlig at have ekstra hænder på 
sådan en dag. 

Der ligger mange muligheder for at øve færdigheder med 
sådan en maddag. Rugbrødet skal smøres; det kan være svært at holde på kniven og samtidig får smøret ud over 
hele brødet. Men selvom man ofte bliver mødt med et ”det kan jeg ikke finde ud af” ender det som regel med at 
det alligevel lader sig gøre. Den første mad er den sværeste, men når man når til nummer fire har man allerede lært 
meget. Der bliver altid spist rigtig godt på maddage. Det at alle får af den samme mad, skaber fælleskab og giver 
lyst til at være med. Dette har en positiv effekt på hvor meget børnene kan spise. 
Se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

http://naturmusen.dk/?page_id=2821

