
Nyhedsbrev for Skovtorvet. 

 

Du danske Sommer, jeg elsker dig, 

skønt du så ofte har sveget mig. 

Snart kolde Farver i Sky og Vand, 

snart nøgne Piger ved hver en Strand. 

          Mer, mer, mer 

jeg dog dig elsker, hver Gang du ler. 

 

En lille hilsen her på falderebet inden ferien. 

Vi håber I alle får en dejlig sommer og vi glæder os til at se jer efter ferien igen. 

 

VOKSNE: 

De voksne på Skovtorvet vil efter d. 19. august være: 

Haren:  Anette, Bettina og Pia 

Ræven:  Jeanette, Trine og Simon (PAU studerende) 

 

STRUKTUR: 

Til august er vi ikke så mange børn tilbage på Skovtorvet. Den 19. august rykker den nye storebørns gruppe 

op på Fugletorvet og så vil der være 15-20 børn på hhv. Haren og Ræven. 

Da børnegrupperne ikke er så store og for at give jeres børn mulighed for gamle og nye børne fællesskaber, 

vil vi arbejde mere på tværs af Haren og Ræven, både hvad angår børn og voksne. De små børnefællesskaber 

vil variere i størrelse og sammensætning, med øje for de enkelte børn, deres trivsel og venskaber. 

Vores samlinger vil fortsat starte kl. 9.00. Det er her vi opdeler børnegrupperne og introducerer børnene til 

de forskellige aktiviteter for dagen. Det er derfor vigtigt at I har afleveret jeres barn inden 9.00, så vi både har 

tid til at tage godt imod jer og at jeres barn får det hele med.  

 

UGE SKEMA – fra d. 19. august 2019 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Ræven tur dag  
9.00-12.00 

Mødedag i huset 
(voksne) 

Musik: Ældste 
børn   9-12 

Haren tur dag 
9.00-12.00 

Røven/Haren  
Små børne- 
fællesskaber 

Haren små 
børnefællesskaber 
9.00-12.00 

Legeplads/små 
børnefællesskaber 
9.00-12.00 

Aktiviteter: Yngste 
børn 9.00-12.00 

Ræven små 
børnefællesskaber 
9.00-12.00 

 

 

 

LEGETØJSDAG: 

Legetøjsdag er fortsat den sidste fredag i måneden. Falder denne fredag på en lukkedag, er det fredagen før. 



STUDERENDE: 

Den 23. august starter Simon på Skovtorvet, han er PAU studerende og skal være i sin 1. praktik hos os, i 4 

måneder. 

Simon er 22 år og har haft 14 dages prøvepraktik, i Resenbro, så det er hans første længerevarende 

praktik/arbejde med børnehavebørn.  

Tag godt imod ham. 

 

GARDEROBEN: 

Vil I være søde at tømme jeres barns garderobe inden I går på ferie.  

Der er ofte en masse sjove ting i kasser og skabe, og så er det en go lejlighed til at få opdateret kassen med 

skiftetøj/regntøj osv. i rigtige størrelser. 

 

Vi glæder os til at se jer efter ferien igen og RIGTIG DEJLIG SOMMER TIL JER ALLE! 

 

Hilsen  

Anette, Bettina, Pia, Jeanette og Trine  

 

 


