
Infobrev 

Kære forældre og børn til den kommende storebørns gruppe. 

Vi har i gruppen glædet os til, at vi fra mandag i uge 34, kan byde velkommen i børnenes nye 

gruppe. Som i nok allerede ved, bliver vi en gruppe på 31 børn og Dina, Kirsten, Susan og 

Søren som voksne i gruppen. Der vil på denne måde følge en voksen fra børnenes tidligere 

gruppe. 

Som det har været de tidligere år, vil der også i år være voksne i storebørnsgruppen fra kl. 

7.30. De børn der bliver afleveret tidligere, vil blive taget imod i vuggestuen fra 6.30 og der 

vil være voksne på harestuen fra kl 7.00.   

Børnene vil være én storebørns gruppe, men vil samtidig være tilknyttet en af tre, grupper 

(Svalen, Værkstedet, Uglen) til spisning. Disse grupper har samling, middagsmad sammen og 

de fire voksne vil, på skift, have ansvaret for hver deres gruppe. Inden spisetid vil børnene, 

hver dag, blive samlet til fælles afslapning, som foregår med roligt musik, så de får mulighed 

for at finde ro og koble helt af. 

De børn som ikke tidligere har haft deres børnehave gruppe hjemme til fødselsdag, har 

mulighed for det. Enten kan man invitere hele gruppen, drengene eller pigerne på besøg i 

tidsrummet ca. 9.30 – 12.00. Derudover er der mulighed for at fejre sin fødselsdag i 

børnehaven kl. 14.00. Aftal nærmere med de voksne. 

Vi vil i løbet af året arbejde med forskellige temaer, som er en del af de seks 

læreplanstemaer. Vi vil også en gang om ugen lave en samling, som har fokus på Fri for 

Mobberi. Der vil laves lege, fortælles historier osv. Vi ønsker at støtte børnene i deres 

udvikling til at indgå fællesskabet, at kunne tage selvstændige beslutninger, at have respekt 

for forskelligheder og skabe tillid til sig selv og andre børn og voksne.   

Vi vil til tider bruge en kalender med børnenes billeder, til at dele børnene i legegrupper. I 

kan løbende følge med i planlagte aktiviteter, fødselsdage, årsplaner osv. på en fysiske 

kalender som bliver placeret i fællesrummet (i storebørns gruppen). Derudover ligger al 

anden information på Daycare – billeder, beskeder osv. 

For at alt dette kan lykkedes, kræver det et tæt samarbejde og et godt informationsniveau 

mellem hjem og institution. 

Vi holder et forældremøde, hvor vi vil snakke med jer forældre om det kommende børnehave 

år, den 19. september. Her vil Sorring skole også være repræsenteret. 

Vi glæder os til et fantastisk år. Rigtig god sommer til alle. 

Hilsen fra Dina, Kirsten, Susan og Søren 


