
 
Uge 40 2022 

Ugeplan uge 41 

Mandag Vi bager kage 

Tirsdag Vi bager kage 

Onsdag  

Torsdag  

Fredag Løvfaldsfest kl. 15.30 til 17.00 – indbydelse er sendt ud. 

OBS! Ingen skov i denne uge 
 
TIL KALENDEREN: 

Forældremøde i vuggestuen 8. november 
Forældremøde i børnehaven 16. november 
Juleklippedag 30. november 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 

Vi har haft en dejlig rolig uge, hvor vi 
har hygget og leget rigtig godt med 
hinanden. 
De fem ældste har været til “ Musik 
for de mindste” i præsteboligen, det 

var hyggeligt og spændende med musik, sang, leg med 
faldskærm og forskellige ting fra en kuffert, som vi sang 
om.  

Imens var nogle af de yngste igang med pensel og maling, 
selvom det ikke er helt let at undgå at penslen kommer i 
munden, blev der nogle flotte malerier, som hænger i 
vuggestuen. Små børn vil have alt i munden for at finde 
ud af, hvad det er for noget, det er helt naturligt og 
måden de undersøger på. 



Vi har også været på legepladsen og køre på de nye stier, 
smage på og samle æbler. Vores æbler er så lækre, Alex 
mor har lavet æblegrød af dem, som vi har spist til 
eftermiddagsmad, det var de fleste børn vilde med. 
Æblerne er så søde, så æblegrøden kunne laves uden 
tilsætning af sukker, kun vaniljesukker. Det er så lækkert, 
så tak for det. 
Nogle børn har også været på gåtur op til hønsene op til 
gok gok, som de siger.  
 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 

 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
Yngstegruppen 
 
I denne uge er vi blevet introduceret for en Susu. En lillebitte bambusfløjte. Faktisk 
er den så lillebitte, at man skal passe på, man ikke får den galt i halsen. Men selvom 
den er så lille, kan den lave rigtig meget lyd. Den lyder nærmest som ... en gås :) 
 

Vi har fået 3 nye drengemyrer i gruppen - velkommen til dem! Det er en stor omvæltning for alle, når der kommer nye 
børn. Det er så spændende, at vi nærmest sitrer, og vi har brug for at lære hinanden at kende, så vi kan føle os trygge 
og godt tilpas. Derfor har vi fokuseret på fri leg, hygge og en masse nærvær hele ugen. 

 

 

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


 
Alle børn 
 
Torsdag formiddag hyggede vi os på legepladsen. Kort tid før vi skulle spise madpakker, fandt et par voksne musik 
frem, så vi kunne danse løs. Nogle dansede Kongens Efterfølger dans, et par myrer dansede amok på bordet og andre 
dansede tydeligvis REGNDANS. Pludselig stod regnen ned. Det afholdt os ikke fra at danse videre, og da vi bagefter 
måtte rykke tæt sammen for allesammen at kunne sidde i skuret og spise, var det faktisk helt rart at kunne varme sig 
lidt ved sidemanden. 

 
Både Peter og Lærke I har i denne uge haft fødselsdag. Der var både boller kager, fødselsdagssang og 
fødsesldagsgaver. 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

GOD WEEKEND 

HILSEN FRA BESTYRELSEN. 

Til at starte med en STOR TAK til alle der var med til at gøre 
Arbejdslørdag og den efterfølgende torsdag 
opfølgningsaften til gode og effektive dage, men også 
virkelig hyggelige dage i fællesskabets tegn. 

 Fredag før efterårsferien har bestyrelsen inviteret 
tidligere elever, der er gået ud af 8. og 9. klasse for et par 
år siden, ind til “Evaluering med gamle elever”- der er 
allerede 13 tilmeldte! Formålet med evalueringen er at 
spørge ind til deres oplevelse af at komme ud i verden 
efter at have gået på en friskole. Har de fået det faglige 
udbytte med som de har haft brug for, hvordan var det at 
gå til eksamen, har de manglet noget, hvad husker de 
særligt og er der noget vi kan gøre bedre som skole.  

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


Bestyrelsen har sammen med personalet på skolen fokus på, hvordan vi kan spare på energien, der er allerede gjort 
mange tiltag tidligere –f.eks. LED belysning - så lige nu handler det mest om de handlinger, der kan gøres i hverdagen 
for at spare og hvordan også børnene kan bidrage til det.  

Foredrag 27/10 kl. 19; Grønbjerg Friskole inviterer til foredrag i samarbejde med Hover-Torsted Friskole. Foredraget 
foregår på Grønbjerg Friskole; “Minder fra en rødvinsplettet barndom” med Katrine Quorning. Se invitation som er 
sendt ud på mail. Vi håber på at se mange af jer til en spændende aften, der vil blive serveret kaffe og kage. 

En lille bøn - vil I hjælpe med fortsat at parkere på parkeringspladsen, så vi undgår farlige situationer ved indkørslen 
til skolegården! 

 Vi ses til åben skoledag lørdag 8/10-22 fra 9-12 til et spændende program. 

På vegne af bestyrelsen 
Pernille Refslund Vestergaard 
 

 
 


