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Sommerbrev Resenbro maj 2018 

Sommerbrevet rummer denne gang både generel information, samt information om det 
pædagogiske arbejde der er og har været omkring Lærerplans teamet: Krop & bevægelse 

Sommer i Danmark: 
Vi har nu sommerferien, som det næste kardinals punkt. En dejlig tid, hvor vi udvider os og nyder naturen 
i fulde drag…………. 

Bakspejlet: 
Det forgangne forår har været noget anderledes end ellers. I det vi i uge 7 flyttede ind i den nye 
tilbygning. Her skulle vi lige finde vores rytme og ben i hvorledes rummene skulle bruges og hvad 
rummene fordrede. 
Der ud over inddelte vi alle børn i alders integrerede grupper igen. Denne nye gruppe inddeling er gået 
fint og let. Så tak for jeres opbakning – det har stor betydning for både børn og personale. 

Vi nyder alle de nye rum, næsten som at få en ny børnehave � 

Renovering af det gamle: 
Den sidste melding omkring færdiggørelse af den gamle bygning lyder på d. 1. august.  
”Klog af skade” må vi nok sande: Det vil vi se, før vi tror det. Men men men, vi glæder os til at komme 
på plads. 
Pr. 1. august har vi så mange børn, at der mangler garderobe plads her i det nye. Hvis det gamle ikke er 
færdigt til tiden, finder vi jo nok også en løsning på den udfordring. 
Vi vil forsat have Ådalen til vores disposition indtil alt er færdigt. 

Trivsel på Tværs: 
Vi har nu 2 gange gennemgået alle børn via Silkeborg kommunes nye pædagogiske arbejdes redskab: 
Trivsel på Tværs.  
Alle i personalegruppen har været på kursus i dette og vi syntes det er gået rimelig fornuftigt.  

Krop & bevægelse: 
I forhold til SMTTE èn, der hænger på opslagstavlerne, har vi arbejdet med børnene i små grupper 
– ca. 7 i hver.  

Leg med kroppen: I grupperne, har vi lavet forskellige ting, og vi vil her give et samlet billede af, hvad 
der er arbejdet med. 

I tiden uden for gruppearbejdet, har vi fortsat med at inddrage snakken om kroppen, og lavet små lege/ 
oplevelser i skoven, på stuen og på legepladsen. 

På skovture har vi haft tove med, og der er lavet forskellige balance baner – det er for nogle en 
udfordring, at gå line på noget som hænger højt – men også en sejr, når det lykkes at gå hele vejen alene 
eller med hjælp – vi har snakket balance, samt hvor kan man udfordre sig andre steder. 

Der bliver tid til at udforske, og børnene tænker ikke på, at de bevæger sig i ujævnt terræn for at være 
med i legene med pinde, hulebygning og lignende. 

Indenfor har vi bl.a. øvet det at gå forlæns, baglæns samt sidelæns, vi har også hoppet på både et og begge 
ben. Vi har danset til en masse forskelligt musik, for at se hvordan kroppen fik lyst til at bevæge sig 
dertil. 

Vi har også øvet det at tegne, klippe og farvelægge fx ens egen hånd. 

Der er snakket om hvordan kroppen ser ud under huden og fået sat skelet og organer på vores magnet 
mand. 
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Massage: Så har vi haft massage, både hvor den voksne giver massage og hvor børnene giver hinanden 
massage. Her øves der i at mærke sin egen krop, at røre ved andres kroppe samt lade andre røre ved egen 
krop. Vi har både brugt massage hvor vi bruger vores hænder, men ellers har der også været dino-
massage, monstertruck og boldmassage.  

Når der gives massage italesættes det, hvad vi rører ved og i samme omgang øves der på højre og venstre 
side. Det helt store hit har været fodbad, hvor der så er blevet givet fodmassage, der er stor øvelse i, at 
kunne slappe af, i at blive rørt på fødderne og ikke lade sig ”forstyrrer” af, at det kilder.  

Til sidst har vi sluttet af med noget mindfulness, hvor børnene skal ligge på gulvet og lytte til en lille 
fortælling, vi har bl.a. været en tur på det flyvende tæppe, hvor børnene skulle forestille sig, hvor de fløj 
hen på tæppet. Udfordringen her er at ligge stille og bare være, uden at bruge kroppen fysisk, det kræver 
lige lidt hjælp til at finde roen og pladsen til at lade fantasien komme i gang – men når først roen 
indfinder sig, er det blevet til rigtig gode små fortællinger. 

Vi har sunget forskellige sange, som handler om kroppen, blandt andet: Her er højre, her er venstre, 
Knogle-sangen, Tommelfinger, tommelfinger…. Og i den forbindelse har vi også snakket om, hvordan vi 
ser ud, både udenpå og inden i. Knogler, muskler, blodåre, organer, de ting der er inde i kroppen.  

Da vi snakkede om, hvordan vi ser ud udenpå, kiggede vi på hinanden og nævnte nogle af de ting vi så, 
hår, øre, hals, arme, fingre o.s.v. Hvorefter vi tegnede et menneske med de ting vi havde snakket om. Det 
blev nogle fine tegninger, som blev lige så forskellige, som vi er. Vi lavede balancebaner, hvor vi skulle 
bruge hele vores krop til at holde balancen og kommer igennem banerne. Pyha det kunne være svært at 
holde balancen indimellem.  

IT: I en af grupperne har vi arbejdet med IT, hvor vi har lavet en bog om krop og bevægelse. Vi har 
tegnet både ansigt og hænder og talt om, hvor de forskellige kropsdele sidder. Vi har sunget sansesangen 
og talt om sanserne. Børnene har selv taget billeder af deres hænder hvor de derefter har sat dem i vores 
bog. I den forbindelse har vi øvet i at vente på tur og give hinanden ro og plads. Vi har arbejdet med 
hurtighed og balancegang, hvor der er optaget små videoer. Børnene har desuden sat lyd på mange af 
deres billeder, hvor de har indtalt lidt om hvad de har lavet. 

Krop og bevægelse er et godt Lærerplanstema, hvor næsten alt er muligt. Vi forsætter med temaet næsten 
frem til sommerferien. 

Bedsteforældredag: 
Vores bedsteforældredag fungerer godt. At den ene stue er ude af huset, giver plads til ro til fordybelse 
hos gæsterne og deres børnebørn. Det er nu 5. gang og en stor succes, som vi fortsætter med. 

Vigtige datoer: 

          Vi har arbejdsfredag med spisning d. 7. september 

           Forældremøde d. 12. september.  

 

OBS OBS:  
I samarbejde med  Aktivitets udvalget har vi besluttet at flytte vores sommerfest. Vi mangler fliseplads og 
vi mangler plæne plads og vi mangler et køkken. 
Vi laver en kombineret fredag arbejdseftermiddag fra kl. 14.oo og så laver børnehaven aftensmad til kl. 
17.30, som man kan tilmelde sig billigt. 
dette bliver fredag d. 7. september. 
Den 15. juni fastholder vi forældrekaffe og kage ved 14 tiden. 
Til næste år vender vi tilbage til den gode tradition vi har med vores sommerfest. 
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Ang. arbejdsfredag:  Husk at Børnehaven virkelig har brug for din hjælp, til at få styr på hele det store 
udeareal og der kan også være andre ting at hjælpe med fx syopgaver, maling, m.m. Se under 
sommerfest. 

Personalenyt: 

Til sommerferien siger vi farvel til både Lauge & Anette & Per Louise fra Ådalen. Ådals personalet 
flytter tilbage til Forårsvej. 

Samarbejde med Resenbro skole: 
Vi fortsætter det gode samarbejde vi har med skolen. Der laves fælles læringsuger imellem 
storebørnsgruppen og 0 klassen inden sommerferien. Vi vil desuden prioritere at sende Jan med over i 0 
klassen for at hjælpe med skolestarten. 

OBS OBS: Husk at I som forældre, selv skal gå ind på kommunens hjemmeside og ændre modultider: 

WWW.silkeborgkommune.dk – digital Pladsanvisning – NEMID. 

 

  

 


