
Nyhedsbrev for maj, juni og juli 2017 

Kære forældre og børn i børnehaven  

Så er det tid til at informerer jer om, hvad der rør sig i børnehaven. 

Vi har sagt farvel til Nola og Indigo, som er startet på fritidshjem. D. 11 maj siger vi farvel til Leo som skal på 

fritidshjem og Elise og hendes familie, der er flyttet til Birkerød.      

I løbet af sommeren siger vi også farvel til Otto, Jos, Balthazar, 

Veronika, Evi, Karlo samt Anna og Rebecca, som skal på den franske 

skole. 

I juni måneden siger vi velkommen til Storm, Evie og James fra 

vuggestuen.  

Vi har de sidste par måneder arbejdet i tre grupper; 

Store gruppen, mellem gruppen og de yngste, hvor vi har taget 

udgangspunkt i børnenes aldre.  

Hver gruppe har arbejdet med forskellige projekter, og der har 

været en fast voksen til hver af grupperne, hvilket har været med 

til at støtte det enkelte barn i deres position i gruppen. 

De yngste børn har med Simon, har haft fokus på indkøring og 

fællesskabet gennem fællesleg. Figur 1: Yngste gruppen leger med 

faldskærm. 

Mellemgruppen med Rasmus har arbejdet med tigertræning på 

forskellige niveauer. Især med fokus på sociale kompetencer, at 

kunne forstå og udføre en besked, vente på tur, hvordan 

møder man sine kammerater, og hvordan man taler til 

hinanden. Figur 2 

Store gruppe med Rita har arbejdet med trin for trin, hvor der har 

været fokus på at lære at sætte ord på følelser og aflæse andres 

følelser såsom at være glad, vred, sur, overrasket og bange. Figur 3 

og Figur 4. Børnene har også spillet små rollespil for hinanden. Vi 

har også arbejdet med praktiske færdigheder såsom facts om sig 

selv, holde rigtig på en blyant, klippe efter streger, være 

selvhjulpen med påklædning og toiletbesøg.   

  

Figur 1: Yngste gruppen leger med faldskærm. 

Figur 3: Store gruppen viser følelser (ansigter). 

Figur 4: Store gruppen viser følelser (ansigter). 

Figur 2: Mellemgruppen leger med sværd 
(tigertræning). 



Aktiviteter 

Vi skal nu i gang med vores køkkenhave og såningsprojekt og små dyr. 

Figur 5. Vi vil i maj få besøg af en naturvejleder, som vil fortælle og 

instruer os i små dyr, dette vil komme til at forgå i vores grupper. 

Disse projekter vil vi arbejde med hen  over sommeren og afslutte til 

efteråret. Projektet vil indeholde læreplanens forskellige temaer, som 

er: 

Naturen og naturfænomener, som indbefatter kendskab til naturen, 

planter, dyr og hvad vi lægger i jorden samt brug af bakken og 

insekterne.  

Sprog, som handler om dialogen mellem børn og børn- voksen, rim og remser, synge forskellige sange, 

historiefortælling og om hvordan taler vi til/med hinanden, hver dag til eftermiddags maden," fri for 

mobberi".  

Personlige kompetencer omhandler fordybelse, nysgerrighed, fantasi, respekt for hinanden samt at kunne 

vælge til og fra. 

Sociale kompetencer, som er evnen til fællesskab, empati og samarbejde med hinanden, sociale spilleregler 

og konflikthåndtering. 

Krop og bevægelse, hvor vi vil arbejde fysisk i køkkenhaven og få kendskab til sund/usund kost. Vi vil også 

lave aktiviteter på bakken, som tager udgangspunkt i det psykiske, 

fysiske, sociale og kognitive. I den forbindelse vil vi evt. dele børnene 

op i 2-3 grupper med udgangspunkt i børnenes alderstrin.  

Kulturelle udtryksformer og værdier. Her vil børnene få mulighed for 

at eksperimentere med sand, jord, vand og sanseoplevelser fx fra 

planter.  

Vi vil stadigvæk lave forskellige projekter i grupperne, som vil 

omhandle; 

De yngste: Dyretema med lege såsom hale-leg, lille hund der har 

taget dit kødben mm.  

Mellem gruppen: Boldspil på forskellige måder med fokus på regler.  

Store gruppen:  Der vil være fokus på samarbejdsøvelser og evt., ture 

ud af huset.  

 

Figur 5: Der sås diverse. 

Figur 6: Bål-dag (natur-dag). - Der laves popcorn. 

Figur 7: Natur-dag – Der snittes. 



Fremover vil onsdagens ”bål-dag” blive omdøbt ”natur-dag”. Denne dag vil bl.a. omfatte aktiviteter i, med 

og af naturen fx snitte Bål vil stadig være en af disse aktiviteter. Figur 6 og Figur 7 

I sommerferie perioden vil vi være sammen med vuggestuen, hvor der så vil være forskellige aktiviteter.   

Efter sommerferien vil der være opstart i vores grupper fra ca. 1. september. (Efter Ritas 

sommerferie) Der vil være store gruppe for de børn der skal begynde skolen i 2018 med Rita. 

Rasmus vil have mellem gruppen og Simon de yngste børn. Mere info om dette efter sommeren. 

Arrangementer  

Arbejdes weekend fredag den. 19 maj og lørdag den.20 maj- se kommende opslag. 

Bedste forældredag onsdag den. 24 maj - se kommende opslag 

Sommerfesten torsdag den 19/6 - se kommende opslag 

Festen baseres på et samarbejde mellem personale og forældre. Der vil være forældrekaffe fra Kl. 15.30. 

Hver familie medbringer en "ret" til lige så mange personer, som I deltager (gerne lidt ekstra). 

Vi vil opfordre jer til at læse på vores opslagstavle, hvor vi skriver dagbog, sætter billeder op eller på 

hjemmesiden, hvor informationer og ændringer af mødetiden vil blive slået op. 

Såfremt I har spørgsmål omkring jeres barns hverdag i børnehaven, er I altid velkommen til at få en 

samtale. 

 

Venlig Hilsen  

Rita, Rasmus og Simon 

 


