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Renovering af den gamle bygning:  

Den sidste information omkring færdiggørelsen af den gamle bygning lyder nu på omkring midt i september. 

Dette glæder vi os selv sagt til; men igen, så mister vi ikke vores gode humør og vi tager det som det 

kommer. 

Køkkenet skulle også gerne være færdig omkring dette tidspunkt og vi glæder os også til at vores nye 

dygtige Køkkendame – Lisa begynder i huset. 

Lisa er pt. ude i Sorring og laver mad til os derudefra. 

Struktur i huset i den nærmeste fremtid.: 

For at udnytte vores lokaler bedst og samtidigt sætte de bedste rammer for vores børn, har vi besluttet at vi i 

den nærmeste fremtid, vil benytte skoven i større grad. 

Fra næste uge, vil hver stue på skift gå i skoven tirsdag & onsdag & torsdag. De mindste nystartede bliver 

dog hjemme i huset, sammen med en kendt voksen. 

Så i uge 33 går Grævlingstuen i skoven og i uge 34 går Rævestuen i skoven og så fremdeles. 

I den uge dit barn er i skoven, vil vi gerne have I er her senest kl. 9.00. 

Grævlingstuens voksne er : Marianne & Louise & Jan & Mads 

Rævestuens voksne er :  Dorthe & Bente & Rose & Susanne 

Når vi er på plads i den gamle bygning, vil vi begynde med at lade alle de store børn holde til nede på den 

nederste stue m.m. Dette vil i starten være tirsdag & onsdag & torsdag. Storebørnsgruppen vil gå i deres 

lokaler omkring kl. 9.00. Vi mangler en ugle – helst udstoppet 😉 

Pædagogisk læreplanstema: 

Vi vil i den kommende tid arbejde med Lærerplanstemaet Kulturelle udtryksformer. I denne forbindelse vil 

hele forløbet blive afsluttet med en kæmpe fernisering ude på vores legeplads. 

Der er hentet inspiration fra ” Skulpturs by the sea”  - nu bliver det bare ” Skulpturs by the Børnehus” 

Dette betyder, at vi laver forskellige ”installationer” ude på legepladsen, hvori børnene kan opleve 

forskellige ting. Så det bliver kreativt, som kommer omkring sprog og bevægelse, samt etik og moral. 

Her er nogle af de ting mere konkret, der vil komme i spil: 

Fortællinger & eventyr – Rim & remser – musik og lyde (vi har 3 der kan spille guitar). 

Hvor det er muligt, vil vi gerne have IT indover med fx IBook. 

Da vi kommer til, at save figurer ud i krydsfiner og dette også lige skal grundbehandles, inden dekorering – 

får vi måske brug for et par hjælpende hænder. Vi glæder os til at komme i gang med forløbet.  

 


