
Nyhedsbrev, oktober 2019 – storebørns gruppen 

Så er sommeren gået på hæld og efteråret begyndt. Som vi gav udtryk for på forældremødet 
d.19 sep. har børnegruppen fået en rigtig god start på deres sidste børnehave år. Vi har brugt tid 
på at støtte nye (og gamle) relationer og sætte børnene sammen på kryds og tværs, for at sikre 
de bedste vilkår for deres sociale trivsel fremadrettet. 

Skoleparathed – hvad er det? 

Der er ingen krav om bestemte kundskaber for at starte i 0. klasse. Vi vil hele året arbejde med 
gruppens trivsel, mod til at kunne stå frem og samtidig give plads til hinanden. Børnene vil 
blive styrket i, at føle sig som en del af et stort fællesskab, mindre grupper og enkelte individer – 
altså som hele mennesker. 

Det er altid godt at støtte sit barn i det, som barnet er optaget af. Uanset om det er nysgerrigt 
på alfabetet eller monstertrucks.  

Det vigtigste er at vi stiller krav og forventninger til børnene. Dette vil føre til at de føler sig set, 
hørt og betydningsfulde. Eksempel: En tegning kan være overstået på ganske kort tid – men 
stiller vi krav om at der også kan vokse blomster i græsset, hår på hovedet, fugle i luften og røg i 
skorstenen – så vil børnene (samtidig med at de nyder vores selskab) blive stolte og tilfredse med 
tegningen og dermed også dem selv. Krav og forventninger = kærlighed. 

Det er godt at støtte dem i at spille spil. Følge og overholde regler bliver en stor del af deres liv 
fremadrettet og hyggen og selskabet er i sig selv, guld værd. 

Toiletbesøg 

Når det bliver forår, vil vi have fokus på toiletbesøg og det, at kunne tørre sig selv. Nogle børn 
er allerede langt i denne proces, men langtfra alle. Vi hjælper og støtter dem som har behov, 
men venter med et samlet fokus, fordi de er optaget af meget andet for tiden og erfaringen viser 
at de lærer det hurtigt.  

Læreplaner og temaer 

I september og oktober, har vi fokus på læreplans temaet – Krop, Sanser og bevægelse. Alle 
grupper har en fast tur dag (svalen onsdag, blåmejsen torsdag og uglen fredag) 

I uge 40 og 41 vil børnene skulle bruge tid på selvportrætter som bliver hængt op i 
fællesrummet. Derudover vil vi tegne deres kroppe i 1:1 størrelse og prøve at placere indvolde 
osv. i kroppen. Uge 41 vil også være husets fælles høst uge, og vi modtager gerne frugt, grønt, 
korn eller andet fra hjemmet – så kommer sanserne i spil. Uge 43 vil vi omdanne et rum til 
wellness – rum med fodbad, afslapning og massage.  

Vi glæder os meget til det fremadrettet arbejde med jeres børn – Hilsen Storebørnsgruppen 


