
 
UGE 1 -  2023 

Ugeplan uge 2 

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

Tirsdag Humlebier: musik og fortælling med 0. og 1. klasse 

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

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. 
 
TIL KALENDEREN: 
Dramaforestilling den 8. februar 
Vinterferie 13. – 17. februar 
 
VINTERFERIE 
Vinterferie nærmer sig og jeg har nu behov for at kende pasningsbehovet fra den 13. – 17. februar. (se udsendt mail) 
Jeg skal have svar senest mandag den 16. januar på info@naturmusen.dk eller på sedlen ved indgangen. 

Klaus 
 

 
NYT FRA VUGGESTUEN 
Først vil vi sige tusind tak, for den 
fine gave vi fik til jul, det varmer med 
sådan en påskønnelse. Vi håber, I 
har haft en god juleferie og ønsker 
alle et rigtig godt nytår. 

I december sagde vi farvel til Lærke, og nu har vi sagt 
velkommen til Betina (pædagog) og Emma (medhjælper)  

 
Her efter jul skal vi lige i gang igen, enkelte børn har lidt 
svært ved at blive afleveret, og nogle skal igen finde ud at 
deles om legesagerne og også om de voksne, det er 
dejligt at have en voksen for sig selv, men ikke let at 
praktisere. 

mailto:info@naturmusen.dk


Vi har i ugens løb været ude på legepladsen, når vejret har 
været godt. En dag var Morten og 4 børn på tur i Byparken, 
der var masser af vand og hoppe i, det var så sjovt, så det 
gav lidt våde støvler og strømper, men de kunne jo bare 
skiftes, da de kom hjem. De andre hyggede sig og legede 
med modellervoks. 
Hver dag bliver der sunget og danset til guitar, børnene 
spørger eller peger på guitaren, så er det bare med at 
komme igang. Vi har også leget med rasleæg, raslet på 
forskellige kropsdele for at lære hvor sidder fødderne, 
maven, ørerne osv. 
 

 
 
En morgen legede vi med lommelygter, det er sjovt at 
lyse på væggene, på loftet og undersøge om de kan 
tænde og slukke, en lille lygte som giver stor fornøjelse. 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
 

 

 

 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
Yngstegruppen 
 
Når man sådan har haft en dejlig ferie med sin familie, er det bare skønt at komme 
tilbage i børnehaven, hygge med vennerne og fortælle om gaver og nytårskrudt. 
 
Vi har leget, snakket og hygget os :) 

  

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


 
Alle børn 
 
Onsdag eftermiddag fandt vi "krammeraerne" frem. To børnekameraer, som børnene er glade for at tage kunstneriske 
billeder med. Der blev skrevet venteliste, sat timer-ur, og så skiftedes børnene til at låne et kamera. Herved øvede vi 
os i behovsudsættelse samtidig med, vi slap kreativiteten løs. 

 
 
Ældstegruppen 
 
I denne uge er der kommet en masse flotte billeder af børnenes juletræer op og hænge i glassalen. Ved frugten er der 
blevet talt om julegaver og fyrværkeri.  
 
Humlebierne var til musik/fortælling i tirsdages hvor vi øver os på “Go’morgen rock” og “Snemand Frost og Frøken 
Tø”. Rikke (lærer) fortalte resten af historien om Harry Potter (1), som er omdrejningspunktet for dramaugen. 
Til frugten var humlebierne med til at brainstorme hvad de kunne tænke sig at lave den kommende tid. De blev spurgt 
om hvilke dyr fra skoven de kunne tænke sig at lære bedre at kende (rådyr, fasan, ræv og ulv). Vi snakkede om retter 
til maddag, bage kage, hvad de kunne tænke sig at lave af 
opgaver eks tegne når vi har humlebi tid. Hele gruppen var 
med nede på skolens bibliotek. Det var de meget 
begejstrede for, selv at måtte finde bøger og side og læse 
i.  
 
Onsdag var vi i skoven hvor “trolde fange legen” opstod. 
Sussi og Pernille skiftedes til at skulle fange børnene. De 
børn som ikke legede fange leg havde en fest i 

vandpytterne 😊  
 
Torsdag bød eftermiddagen på bål og popcorn det var 
hyggeligt.  
 



I dag fredag har vi fejret Astrids 5 års fødselsdag med sang 

og højt hurra. Astrid delte flødebolle ud 😊 tak og endnu 
en gang stort tillykke med fødselsdagen.  
 

 

 
 
 

Vi nåede lige et smut i salen hvor vi legede med bolde 😁 

 

 

 

 

 

Se flere billeder på instagram. 
 
Se flere billeder fra ugen der gik på nedenstående link: http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
GOD WEEKEND 
  

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


FRA FORÆLDREBESTYRELSEN: 

GODT NYTÅR 😊 
Vi glæder os til at se jer til arbejdslørdag den 13. Maj, hvor vi også indbyder til indvielse af det nye parkhus.  
På den ekstraordinære generalforsamling i December blev takststigningerne for både børnehaven og vuggestuen 
vedtaget.  
Vh Bestyrelsen  
 

 
 
 

Før jul røg bussen i grøften og vi måtte gå hjem fra skoven Madpakkerne bliver spist i det nye parkhus 


