
 
Uge 50 2022 
Ugeplan uge 51 

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

Tirsdag Humlebier: musik og fortælling med 0. og 1. klasse 
Ældstegruppen på besøg hos Tino 

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

Torsdag Vi julehygger med sfo’en 

Fredag NaturMusen er lukket! 

*Kom i god tid (kl. 7.55). Medbring en taske med madpakke, drikkedunk og lidt skiftetøj. 
 
Til kalenderen: 
Fredag den 23. december – lukket! 
Dramaforestilling den 8. februar 
 
Sygdom 
Vi er i en periode, hvor sygdom af forskellig art florerer. Jeg har lagt et link ind til sundhedsstyrelsens oversigt over de 
almindelige sygdomme, der kan optræde i institutioner. 
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2013/vejledninger-om-smitsomme-sygdomme-til-foraeldre  
Husk dog at det altid er barnets almentilstand, der skal tages udgangspunkt i. Er barnet meget træt, klager over smerter 
eller ubehag, er der feber eller opkast, skal barnet blive hjemme indtil det kan klare en dag i situation, med de krav og 
udfordirnger der måtte være. 
 

Nyt fra vuggestuen 
I denne uge har vi lavet mange 
hyggelige aktiviteter inde, der er 
blevet leget med plastik søm, tumlet 
i puder, spillet og danset til guitar 
osv.  

Vores nisse giver os stadig gaver hver dag, det er et stort 
hit og mange børn er opmærksomme på, at de skal kigge 
om nissen har været med en gave når de kommer om 
morgenen. Der er en masse god læring i, at børnene skal 
skiftes med at åbne gaven fra nissen og dele ud af de ting 
som der er i.  

 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2013/vejledninger-om-smitsomme-sygdomme-til-foraeldre


Vi har også været ude i det flotte og kolde snevejr. Det er sjovt at lege i og udforske sneen. 
En dag var Eskild, Emma, Amalia, Alex og Sia til julegudstjeneste i kirken. Det var en rigtig spændende oplevelse med 
sang, dukker og en nisse som kom hejsende ned med godter. Da de kom hjem, var der lækker risengrød til alle og 
dagen efter blev resterne lavet til klatkager.  

 

 
Vi er også blevet færdige med vores hemmeligheder,som 
bliver sendt med hjem i starten af næste uge. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uge 49: 
Det ser ud til at vi er ovre skoldkopperne, men desværre er der kommet en mavevirus i omløb som giver ondt i maven 
og opkast, både hos børn og voksne. Heldigvis er vores nisse frisk og giver os stadig gaver hver dag, det er et stort hit 
og mange børn er opmærksomme på at de skal kigge om nissen har været med en gave når de kommer om morgenen.  
I denne uge har vi også været kreative og pyntet flere nisser og juletræer. Vi er også ved at have færdiggjort vores 
hemmeligheder.  
Så har vi været ude i det flotte og kolde frostvejr. I må meget gerne sørge for at børnene har 2 sæt handsker og huer, 
et par som ligger i kassen på badeværelset og et par som er i garderoben.  
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 

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


 
 

Nyt fra børnehaven 
I denne uge har vi 
udnyttet det flotte 
vintervejr. Det er lige til 
at blive i julehumør af. 
Der er blevet kælket 
hver dag. Det kan give 

lidt knubs når man ramler sammen eller vælter, men det 
er megasjovt alligevel. 
 
Det er altid sjovest at lege i sne og kulde når man har godt 
med tøj på. Skiundertøj til de rigtig kolde dage, men altid 
ekstra varm trøje, to eller flere par handsker, hue 
halsedisse, elefanthue, varme støvler. Det hele skal 
selvfølgelig være med navn i så tøjet kan finde tilbage til 
ejermanden. 

 
Onsdag var vi i kirken, hvor børnene hørte om det lille 
jesusbarn fra Betlehem og sang julesalmer. Til slut kom 
kirkenissen sørme kravlende ned fra balkonen ved orglet. 
Han havde små slikposer med til alle. 
 
Asbjørns 4 års fødselsdag blev fejret torsdag. Kage og 
gaver hørte selvfølgelig med. 
 



En gammel juletradition i NaturMusen er at børnene tager et billede af deres juletræ med 
i børnehave efter jul. 
Det er en god anledning til at tale med børnene om deres juleaften, om gaver, mad, 
familie, traditioner osv. 
Derfor vil vi gerne at alle tager et billede af deres juletræ og enten sender det som mail til 
info@naturmusen.dk eller tager et print med i børnehaven efter juleferien.  
Juletræerne vil blive hængt op og alle kan nyde julen lidt længere. Børn er slet ikke færdige 
med jul når december måned er ovre.  
 

Uge 49 
Yngstegruppen 
 

Vi har fejret Esbens fødselsdag. Han var glad og 
forventningsfuld og begyndte allerede fra morgenstunden 
at proklamere, at det nu var "GAVETID!", så det var sådan 
helt ok, da han endelig fik gaven pakket ud og kunne 

konstatere, at det virkelig var et rasleæg 🙂 Vi fik lækker 
kage og sang "I dag er det Esbens fødselsdag". Hurra og 
tillykke til Esben! 
 
Der bliver sunget og lyttet til en del julesange i december. 
Nye julesange terpes, og det kan være ret vigtigt, at man 
kan læse både tekst og noder i en bog, når man skal synge. 
Også selvom bogen måske vender lidt på hovedet... 
 
Vi har talt om forskellen på forfra og bagfra og sunget en 
masse fjollede sange. Vi har leget med dukker, køkkenting 

og plusplusser, lagt puslespil og læst bøger. Vi har leget på legepladsen og lavet jule...hemmeligheder 🙂 
 
Ældstegruppen 
 

Torsdag tog ældstegruppen til Præstbjerg i stedet for i 
skoven. Det var en smuk og frostklar dag med fantastisk 
natur og udfordringer for fysikken. 
 
 
Se flere billeder fra ugen der gik på nedenstående link: 
http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

mailto:info@naturmusen.dk
http://naturmusen.dk/?page_id=2821


 
I næste uge skal julehyggen have et sidste skud inden vi torsdag kan gå på en skøn juleferie, hvor både lækker mad og 
gaver venter. 
Vi åbner igen mandag den 2. januar og tager fat på et nyt og spændende år i NaturMusen. 
 
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 


