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NYT FRA LARVERNE 
 

I denne uge er Johan og Magnus startet i vuggestuen, 

og de klarer det så flot 😊 De andre børn er også meget 
interesseret i dem, spændende med små børn.  Sidst på 
ugen fik vi så regnvejr og det gav mange nye lege 
muligheder. Kan man fange en vandstråle eller bade i 
rutsjebanen, eller bare hoppe og sjaske i vand. 

 
Vi legede også tog-leg og futtede rundt på legepladsen i regnvejr. Hvor vi kom til forskellige byer, hvor børnene på 
skift bestemte om vi skulle hoppe, flyve, kravle osv. 
Ida og Asger får sig lige en snak om hvilke dyr der er på billedet. Der er også store venskaber blandt børnene, hvor 
der bliver givet store kram. 
 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 

 
NYT FRA BØRNEHAVEN 
Børnehaven summer af liv om det er på legepladsen eller i skoven og om det er solskin eller tørvejr. 
Det er dejligt når solen skinner, som den har gjort i denne uge. Men dagene med regnvejr har også sin charme. 
Børnene nyder at lege med vand og når det hele bliver lidt besværligt med regnvejr, er det som regel kun fra den 
voksnes perspektiv, det er besværligt. Torsdag 
eftermiddag da regnen var taget til og flere børn var 
blevet våde, blev det besluttet at nu skulle alle børnene 
ind. Men børn tænker anderledes, så da en voksen åbner 
døren ud og siger til en dreng at han altså skal ind nu, 
svarer han bare: ”Hvorfor det?”. 
Børn er ikke kede af at være ude i regnvejr, men tøjet 
skal selvfølgelig være i orden, hvis dagen skal blive god. 
Både i skoven og i på legepladsen er der mulighed for at 
gå i tørvejr, hvis der skulle komme en kraftig byge. 

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


 
Onsdag var skovgruppen på en længere tur rundt i skoven. Det er spændende at gå på ekspedition ud til steder, 
man ikke kender. Det blev til en tur ud i Kidal plantage, hvor man godt kan blive lidt ”væk” når man går væk fra 
stierne og skal bruge sin retningssans for at finde tilbage. Det er samtidig en god motorisk træning at gå gennem 
krat, høje græstuer, grene og brændenælder. Vi endte med at have gået lige knap 3 km gennem kuperet terræn, så 
madpakkerne der ventede hjemme i bålhuset, var meget tiltrængte. Den eftermiddag brugte en flok drenge til at 
lave billevædeløb. Det havde fanget en masse biller og bænkebidere, som skulle lukkes ud på en bane lavet af 
brændestykker. 
 
Mad i børnehaven: 
Når solen skinner, skal der bruges ekstra meget vand og børnene er gode til selv at fylde drikkedunken, når den er 
tom. 
Nogle gange er madpakken for lille, når der bruges energi i børnehaven, men vi har i denne tid ikke noget at give til 
børnene, hvis de bliver sultne og madpakken er tom. Sørg derfor for at der er rigeligt med mættende mad i kassen. 
Vi oplever at mange bruger en snack som en mælkesnitte, ostehaps, kiks eller lignende som eftermiddagsmad. Det 
er for lidt for et barn, der er aktivt. 
 
 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 
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