
 
Uge 34 2022 

 
Ugeplan uge 35 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00* 

Tirsdag Humlebier: musik med 0. klasse kl. 8.05 

Onsdag  

Torsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00* 

Fredag  

*Kom i god tid (kl. 7.55). Medbring en taske med madpakke, drikkedunk og lidt skiftetøj. 
 

FERIE 
Husk at melde tilbage på pasningsbehov i uge 42. 
Når man tilmelder pasning, er det vigtigt at man gør sig overvejelser om børnene kan holde fri enkeltet dag eller 
forkorte dagene. 
Personalet skal afvikle ferier og det gøres bedst på dage, hvor der ikke er så mange børn, men når der er mange børn 
i ferierne, må personalet holde ferie på andre tidspunkter, hvilket går ud over normering og dermed den 
voksenkontakt børnene har brug for. 
Derfor: meld kun pasning, hvis der er et reelt behov. 
 
TIL KALENDEREN: 

Løvfaldsfest fredag den 14. oktober 
 
PERSONALE 
Vi har været så heldige at vi kan beholde Pernille i huset frem til jul. 
Hun har sin gang i både børnehaven og sfo’en. 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 

En ny uge er gået i vuggestuen, igennem ugen har vi været en del på tur og været ude af huset. 
Vi har set hønsene hos præsten, vejarbejder på Frydendalsvej, bakkerne i byparken og været på 
besøg på børnehavens legeplads. Vi bruger rigtig meget det med at komme på tur med en lille 
flok børn, fordi det giver, så meget til børnene men vi voksne synes nu også det er lidt hyggeligt.  
Onsdag fejrede vi Olivers 1 års fødselsdag, hans forældre havde bagt lækre vandbakkelser, med 

glassur på. De var et hit. Vi fik også sunget fødselsdagssang og set Oliver pakke hans gave op. August vejret har virkelig 
også vist sig fra sin gode side, og vi har været så meget som muligt ude på legepladsen, medmindre det var for varmt, 
fordi så har børnene det alligevel bedre indenfor.  
Onsdag og torsdag har Eskild, Esben og Morten, bagt kager til forældre kaffe, de har hjulpet med at tælle, holde 
røremaskinen og opgaven blev taget meget seriøst.  
Efter vi er fået købt den store madras, bruger vi meget tid sammen med børnene på den. Der bliver læst bog, tumlet, 
slappet af og meget mere. Den er vi rigtig glad for.  
Husk at melde ind om der er behov for pasning i efterårsferien.  
 
Se billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
 
 

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


 
NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Yngstegruppen 
 
 
 
Ældstegruppen 

 
I skoven har de nye frøer vist Sussi rundt så vi alle fik styr på hvor langt vi må gå derude. Vi har haft gang i savene og 
havde meget snak om hvor man må save og hvor man ikke måtte (eks ikke i bålhuset!).  
 
Pernille gyngede de børn der havde lyst højt på gyngen.  
 
På legepladsen i børnehaven og i skoven, har der denne uge været fokus på mulighed og rum til at kunne fordybe sig 
i legen med sin ven/venner. Der har også været fokus på at de voksne tilbyder hjælp til at komme i gang med en leg, 
eller læse en bog. Fokus på legen og roen til at kunne fordybe sig i den vil være noget vi i gruppen kommer til at 
prioritere den kommende tid. Vi skal have godt gang i den nye ældstegruppes relationer til hinanden.  

 
 
 
Se billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
 
 
GOD WEEKEND 
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