
NYHEDSBREV ÆNDER & FRØER JUNI 2019. 

Nu nærmer vi os sommerferien og derfor får I et lille nyhedsbrev igen. 

Først vil vi byde velkommen til Magnus, som er startet hos frøerne d. 1/6, også 

velkommen til hans familie. 

Dernæst vil vi opsummere vores pædagogiske struktur i huset fra 9.00-12.00 

Samling: 

Vi starter med samling fra 9.00-9.20. Her deles børnene op i seks målrettede 

grupper. Dette er for at styrke børnenes indbyrdes fællesskaber / venskaber i 

aldersopdelte grupper, og for at arbejde med både opmærksomhed, 

koncentration og fordybelse i små trygge grupper. Her får børnene også et 

”landkort” over dagens aktiviteter og leg. 

Minigruppen: 

Efter samling er det i høj grad tryghed, genkendelighed, venskaber og leg vi 

arbejder med. Børnene bliver fortrolig med voksne og børn i små grupper. 

Sovebørnene, altså de børn som sover til middag, er oftest på legepladsen om 

formiddagen. I Mini gruppen arbejdes der med tema / legemanuskripter eller  

leg, hvor børnene guides i de sociale spilleregler og kompetencer. 

Midi gruppen: 

Efter samling kommer vores læreplanstema i spil. Børnene kommer tæt på 

hinanden og udvikler venskaber og øver sig i sociale spilleregler i vores arbejde 

med læreplanstemaet og i legen med andre børn. 

Vi arbejder med temaet man-, tirs-, og onsdag, hvor der er en ugentlig tur ud 

af huset, og to hjemme aktivitetsdage.  

Herud over har vi en fast udedag torsdag med bål (gælder både mini-midi og 

maxi). Her laves brød-pandekager-supper-grød eller frokosten bliver lavet på 

bålet og spises ude. 

Samtidig er der mulighed for udendørs træværksted, moon-car, hængekøjer, 

sandlege, cykellege, fodbold, fangelege m.m. 

Spisning: 

Efter aktiviteterne skiftes børnene til at hjælpe med at gøre klar til frokost. De 

henter rulleborde, dækker borde og henter maden. Børnene spiser ved små 

borde med max otte børn pr bord sammen med en voksen. Dette giver 



mulighed for dialog ved bordene sådan at alle børnene får mulighed for blive 

hørt og komme til orde.   

 

Det der optager os: 

Det der optager os rigtig meget er den nye styrkede læreplan. Vi var lidt inde 

på det i sidste nyhedsbrev. Vi øver os i at stille frem til leg, i stedet for at 

rydde op. Det viser erfaringen er rigtig godt for motivationen og deltagelse i 

leg. 

Vi bliver også gjort klogere på legemanuskripter, via kurser og fyraftensmøder, 

som udvikler børns lege. 

Nye børn: 

Efter ferien får vi tre nye børn hos frøerne. Det er Alma´s lillesøster Marie, 

samt Andrea og Agnes C fra vuggestuen. 

Til slut vil vi ønske jer alle en rigtig god sommer og på gensyn efter ferien. 

 

Mvh. Kristine, Åse, Ruth, Josefine, Birgitte og Maj-Britt. 


