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NYT FRA BØRNEHAVEN. 
Så kom regnen igen – men vi er stadig ude hele dagen! Børnene har brug for passende udetøj – det kan ikke 
undværes! Lånetøj er ikke en mulighed, da alt skal vaskes ved mindst 80 grader efter brug. 
Det kan være svært som forældre at have overblik over hvor meget skiftetøj, der er tilbage i børnenes 
garderoberum, hvilket er meget forståeligt, når man ikke må komme indenfor. 
Vi vil forsøge at sige til, hvis der skulle mangle noget, 
men generelt skal der altid være mindst 3 par tørre 
strømper og mindst 2 par bukser i 
skiftekassen/tasken. Trøjer er der ikke helt så meget 
brug for, men der skal selvfølgelig være et par 
stykker. 
Mht. overtøj er det bydende nødvendigt at der både 
er flyverdragt og termotøj/regntøj med hver dag. Vi 
er ude det meste af dagen og det er ikke sjovt at 
være våd, kold og klam. 
 
MADPAKKER 
Vi opfordrer stadig til at madpakkerne bliver så spiseklare som muligt. Dvs. at frugtstænger, ostehaps og lignende 
åbnes hjemmefra. Det gør at personalet i mindre grad risikerer smittespredning fra voksen til barn. Det kan også 
være en oplagt mulighed for at øve finmotorik med børnene. Ofte kan de faktisk selv åbne for en frugtstang, selvom 
de ikke tror de kan. Men øv det lige hjemmefra. 
 
SKOVGRUPPEN 
Skoven er blevet børnenes andet hjem og alle har 
fundet ro i at være på denne skønne plet dagen lang. 
Der bliver gået mange lange ture, hvor intense 
naturoplevelserne kommer som perler på en snor. 



På en tur ind i Kiddal plantage kom vi til en hel ”ræve-
landsby”, hvor et utal af rævehuller var spredt over et 
område. Her fandt vi bl. a. et kranie fra en hare.  
Der var også kæmpe myretuer, stejle bakker, hvor 
benene skal løftes højt for at komme gennem grene og 
småtræer og blødt mos, hvor man kan ligge i og kigge op 
i himmelen. 
 

 
Omkring bålhytten bliver der hygget med både suppe, popcorn, snobrød og kakao. Her kan man også spille små spil 
snitte med kniv og tegne. 
Udenom bliver der løbet og leget. Krig med pinde som 
gevær er meget populær. Ellers er hængekøjen og 
svingtovet meget brugt. 
 
PÅ LEGEPLADSEN 
Børnene hjemme i børnehaven nyder rigtig meget at 
have det hele for sig selv. Børnene finder sammen i nye 
legerelationer og finder på mange sjove lege. Når der 
hver dag skal vaskes legetøj, er børnene med. Der bliver 
fundet en stor balje med sæbevand frem og så er det 
ellers i gang med børsten. Aldrig har vores sandlegetøj 
og løbecykler været pænere. 

Man siger at børn kan dobbelt så meget som de selv tror 
og ti gang så meget som deres mor tror de kan. 
Fredag blev det i hvert fald bevist at selv små ben 
sagtens kan tage turen ud til skovpladsen og tilbage igen. 
Der var ganske vist nogle, der fik et lille hvil i 
trækvognen.  
  



 
Se flere billeder lige her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821  
 
NYT FRA LARVERNE 
Først en tak til jer forældre som er gode til at give jeres børn fridage eller korte dage, hvor der er mulighed for 
det. Det er en kæmpe hjælp for os, så vi har bedre tid til at udføre sundhedsstyrelsens retningslinjer om ekstra 
rengøring, vask af legetøj og opdeling af børn i mindre grupper. 
Hvis I oplever lidt ventetid ved døren, når I afleverer jeres barn, kan det skyldes, vi lige er igang med et andet 
barn, der skal have hænderne vasket eller skiftes, vi kommer så hurtig vi kan.  
Børnene har efterhånden lært den nye rutine, når de er blevet afleveret, de går til døren ved badeværelset, de 
ved godt, at hænderne skal vaskes. 

 
Gensynsglæden er stor, når børnene igen mødes, de har virkelig savnet hinanden.  

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


Vi er ude så meget, som vi overhovedet kan, vi er på ture rundt i området i små grupper. Det giver mange sjove og 
fantasifulde oplevelser, som at være i bur i en skraldespand eller under et mål, for vi skal passe på, hvis jægeren 

kommer 😬Man kan også lege bål, og stege fisk. Eller bare undersøge og udfordre terrænet. 

 
Vi spiser ofte ude eller deler os, så nogen spiser ude og andre inde. Al den friske luft bliver man så træt af, så 
Andrea faldt i søvn på gulvet. 

 
Men indimellem kommer der jo også regn, så vi vil gerne, der er ekstra skiftetøj i kasserne. Til udendørs er det en 
rigtig god ide med termotøj, regntøj og gummistøvler. 
 
PASNINGSBEHOV 
Det er stadig meget vigtigt at vi får besked om komme og gåtider for hver dag. Vi indretter dagen herefter og gør 
alt hvad vi kan for at flytte rundt på personale, så vi kan overholde de retningslinjer sundhedsmyndighederne har 
udstukket. 
Giv gerne besked så langt ud i fremtiden det kan lade sig gøre og så præcist som muligt. 
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