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Så er vi alle tilbage igen efter en dejlig ferie og vi  har vi sagt velkommen til Agnes C., Marie 

S. og Andrea.  

Dagligdagen hos Ænderne og Frøerne  

Den første tid efter sommerferien er gået med, at børn og voksne har fundet sig til rette i de 

nye spise- og samlingsgrupper samt i de aktivitets- og legegrupper, der er om formiddagen. 

Spise- og samlingsgrupper 

For at give børnene de bedst mulige udviklingsbetingelser inddeler vi fortsat børnene i små 

grupper. I disse små læringsmiljøer har nærværende voksne fokus på fællesskab, sociale 

kompetencer, sprog og meget andet. 

Grupperne er aldersopdelte, så vi kan tilpasse samlingen efter børnenes udviklingstrin og 

interesse. For at skabe forudsigelighed for børnene er samlings- og spisegrupperne de samme, 

hvilket er med til at lette overgange, som kan være svære for nogle børn. 

På tavlerne på hver side af skærmen i Caféen, kan I se en oversigt over hvor, med hvilke børn 

og hvilken voksen jeres barn spiser og har samling med. Spørg endelig hvis I har spørgsmål til 

det. 

Aktivitets- og legegrupper om formiddagen 

Også her har vi fokus på de små, aldersopdelte fællesskaber. Vi vil her forsøge at forklare 

gruppeinddelingen og aktiviteterne så godt som muligt, men spørg endelig ved tvivl: 

Midigruppen: er opdelt i to, for at grupperne ikke bliver for store og derved udfordrer 

mulighederne for fordybelse og nærvær. De to grupper skiftes til temaaktiviteterne og tur, 

således at alle deltager hver anden uge: 

Mandag er der aktiviteter i Eksperimentariet, fx med temaet vand, hvor børnene har malet 

med vandfarver. 

Tirsdag er turdag, fx til søerne i området. 

Onsdag er der aktiviteter i Eksperimentariet, hvor børnene fx tegner og maler det, der har 

optaget dem på turen. 

De midibørn, der ikke er i aktivitetsgruppen er på legepladsen eller i legegrupper, fx med 

legemanuskripter. 

Minigruppen: er ligeledes inddelt i mindre grupper. De børn, som lige er begyndt i 

børnehave, leger i en lille gruppe, ofte på Fantasia, for at skabe en tryg ramme, så de ikke 

skal forholde sig til vores store hus og mange voksne i begyndelsen.  

De andre minigrupper er på legepladsen eller i legegrupper, fx med legemanuskripter.  



De børn, som sover til middag, er som udgangspunkt på legepladsen om formiddagen, 

medmindre vi vurderer, at der er behov for, at de deltager i en anden gruppe.  

Torsdag er fortsat vores ude-dag, hvor vi har bål og andre aktiviteter på tværs af alle grupper. 

Dagplejen på Eventyrhulen: Dagplejen er også vendt tilbage til os igen her efter ferien til 

stor glæde for børnehavebørnene, som nyder gensynet, særligt når de kommer på legepladsen 

og leger med os. 

Sprogarbejde 

Vi vægter børnenes sproglige udvikling højt, fordi det er en god forudsætning for at kunne 

indgå i sociale fællesskaber, og fordi det er vigtigt for børnenes selvværd at være i stand til at 

udtrykke sig verbalt.  

Ugens bog 

Som noget nyt har vi indført ”ugens bog” – én til midigruppen og én til minigruppen. Det er 

bøger, som er særligt udvalgt til de forskellige aldersgrupper, og vi læser dem derfor til 

samlingerne, hvor vi er aldersopdelt. Vi taler om bogens indhold og forklarer uforståelige ord. 

Derved stifter alle børn bekendtskab med de samme bøger, og vi forsøger, at give dem et 

bredt kendskab til den kultur, der er indenfor børnelitteratur. 

Hvilke bøger det er, kan ses på tavlen ved siden af døren til Fantasia, så I har mulighed for at 

låne dem, og læse dem hjemme. Jo oftere børnene hører bogen, jo flere detaljer får de med. 

Sprogtræer 

Nogle af jer har måske lagt mærke til det sprogtræ, der hænger i vinduet ud til legepladsen? 

Det er tænkt som et redskab til de voksne for at sætte større fokus på det sprogudviklende 

læringsmiljø, når vi er på legepladsen. Træet skal forstås på den måde, at stammen er det 

overordnede tema, fx bål og grenene er udvalgte fokusord, fx brænde, ild osv. Med det håber 

vi, at udvide børnenes ordforråd og skabe nye legemuligheder.     

Skovuger 

Vi vil gentage succesen fra sidste år og tager i skoven (til Washington) i ugerne 38,39,40, hvor 

vi tager afsted gruppevis én uge ad gangen. (se brevet som er udleveret til alle børn samt 

opslag i huset) 

 

Med disse ord ønsker vi alle et dejligt, farverigt efterår. 

Med venlig hilsen Ruth, Line Isen, Anni, Josefine, Maj-Britt og Birgitte 

 

 

 

 


