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GENÅBNING FASE 2 
Nu kommer vi et skridt nærmere en normal hverdag. 
Fra på mandag har vi ikke længere hjemmel til at begrænse antallet af børn i institutionen eller forkorte 
åbningstiden. Det har, takket være Jer forældre, dog ikke været nødvendigt i NaturMusen. 
Vi tager imod alle, men jeg vil gerne have en tilkendegivelse af generelle komme- og gåtider. 
 
De pladskrav, der tidligere har været, er nu annulleret og 
der er derfor plads til alle indendøre igen. Kravene til 
rengøring er blødt lidt op, men dog stadig væsentlig 
skrappere end inden Corona-krisen. 
Kravene om afstand og gruppestørrelser gælder ikke i 
daginstitutioner, men det anbefales stadig at man så 
hvidt muligt ikke blander børnegrupperne mere en højst 
nødvendigt. 
Vi har valgt at fortsætte vores nuværende struktur, da 
mange af de tiltag vi har gjort, har vist sig at have mange 
positive sideeffekter. Dvs. at alle børn fortsat er så meget 
ude, som overhovedet muligt og skovgruppen fortsætter.  

 
Vi er dog blevet lidt ekstra udfordret, da Betina i onsdags brækkede foden. Den samme fod som hun brækkede i 
efteråret. Hun skal nu ligge i gips hele sommeren. Vi ønsker hende rigtig god bedring, men må jo samtidig indstille 
os på, at det vil tage lang tid inden hun igen er tilbage. 
Lige nu arbejder jeg på højtryk for at finde en holdbar løsning fra nu og hen over sommeren. 
  



LARVERNE 
Vi er stadig rigtig meget ude, og vi nyder det. Vi går alle ud imellem 7.30 og 8.00 om morgenen, og er ude med de 
fire ældste til de skal have middagssøvn. De fire er Alma, Asger, Ida og Andrea, de spiser altid ude, hvis det regner 
eller blæser for meget, rykker vi ind under halvtaget. Efter middagssøvnen er vi igen ude indtil børnene går hjem. 
Formiddagsmaden og eftermiddagsmaden spiser vi for det meste allesammen ude.  

 
Om formiddagen er vi altid på tur i grupper, det er dejligt med tid til nærvær og gode oplevelser. En dag på tur 
med madpakker, hvor vi sad og spiste i den dejlige sol, blev Asger så træt, at han væltede omkuld i græsset og 
snork sov, ja den friske luft og bevægelse det gør at man bliver træt.  
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 
 
MYRERNE 
Myrerne er stadig så meget ude, som muligt. Vi har 
indrette cykelskuret med borde og bænke, sådan at der 
er læ, når frokost og frugt indtages. Ellers er der ikke 
klager fra børnene om at skulle være ude hele tiden. Der 
bliver taget på små ture væk fra børnehaven så meget 
som det er muligt.  

Mandag eftermiddag blev der lavet pandekager over bål. 
Bålmad er altid en succes. 
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FRØERNE OG HUMLEBIERNE 
Dagene i skove bliver mere og mere som at være 
”hjemme” for børnene. Der har indfundet sig en ro i 
børnegruppen, hvor alle finder sammen i større eller 
mindre grupper rundt om i vores afgrænsede 
skovområde. Der bliver brugt meget tid på at grave og 
rive blade. Mange er glade for at save hamre og hugge 
brænde. Under træerne bliver der indrettet små boliger 
hvor rollelege kan udfolde sig. 
Der er altid rig mulighed for at udfordre sig selv og 
hinanden på fysikken ved at løbe op og ned ad bakkerne 
svinge sig i tovet eller gynge i hængekøjen. 

 
Mange hygger sig med et spil; kryds og bolle eller natur-huskespil. 
Jeg ville gerne kunne optage denne stemning på video, så I forældre kan få et bedre indtryk af børnenes hverdag i 
skoven, men det lader sig simpelthen ikke gøre at indfange alle de sanseindtryk, der er i spil. Vindens susen i 
træerne, fuglenes sang, solens varme stråler, den friske morgenluft og lyden af børn i leg. Det skal opleves! 
 
Skovgruppen: Fra næste uge vil skovgruppen ændre struktur en smule. 
Da skolen starter op med alle elever på mandag, skal bussen selvfølgelig bruges til at transportere elever til og fra 
skolen. Det betyder så at bussen først kan køre til skoven ca kl. 8.10. 
Vi skal stadig følge retningslinjer om god hygiejne, så vi vil ikke blande grupperne mere end højst nødvendigt. 
Derfor kan de børn, der bliver afleveret mellem 6.15 og 7.25 stadig komme med bussen, men alle andre skal 
transporteres til skoven af forældrene. 
Hjemad vil bussen nu hente en anelse tidligere ca 14.30. Jeg vil fortsat opfordre til at hente sine børn i skoven, hvis 
det er foreneligt med arbejde m.m.. For at mindske smitterisiko, skal så få børn som muligt fragtes i bus. 
 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 

 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 
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FRA BESTYRELSEN 
Siden regeringen meldte omfanget af den såkaldte fase 2 åbning ud, er der fra ledelsen og personalets side blevet 
arbejdet på klargøring, sideløbende med nødundervisning, til endelig igen at byde velkommen til alle elever på 
Grønbjerg Friskole fra på mandag.... 
Det bliver så skønt - at vore børn og unge mennesker igen får en lidt mere struktureret dagligdag med fysisk 
fællesskab - med afstand efter sundhedsmyndighedernes vejledninger. 
En stor tak skal lyde fra bestyrelsen til ledelse og personale - vi ved at der med den alt andet end normale situation 
er mange og nye udfordringer der til stadighed skal tackles og indpasses.  
Ligeledes vil vi også takke jer forældre og alle vores skønne og seje unger for den fleksibilitet og velvilje der er vist 
vores alle sammens skole igennem de sidste par måneders nødundervisning.  
Som vore folkevalgte i aftes i partilederdebatten udtrykte det, så har vi været på ukendt grund - der er utvivlsomt 
ting som kunne være blevet gjort anderledes og måske mere effektivt, men der er blevet planlagt og handlet på 
bedste vis og efter bedste evne ud fra hvor man stod i minefelter. 
Vi er som samfund og skole blevet klogere på hvad en sådan usynlig fjende kan gøre ved vores dagligdag, vore 
relationer og vores fællesskab - det vil vi fra bestyrelsens side evaluere på og drage erfaringer af sammen med 
ledelse og personale. 
Et punkt der endnu er uafklaret er hvornår det bliver muligt at afholde generalforsamling. Som det ser ud for 
nuværende bliver det formodentlig først efter 31/9. Der bliver naturligvis meldt ud så snart vi kan sætte en dato.  
Slutteligt et ønske herfra om en dejlig weekend til jer alle.  
 
På bestyrelsens vegne  
 
Per Thomsen 
 

 


