
Storebørnsgruppen 

I starten af januar måned fik vi i storebørnsgruppen en rigtig god fælles oplevelse, da vi var 

heldige at få pladser i Musik og Teaterhuset i Silkeborg til årets nytårskoncert. Det var en fin 

sanselig oplevelse at overvære dansere, et stort børnesangkor, strygere, slagtøj og blæsere 

på scenen og børnene var meget optagede af koncerten.  

En god start på det nye år og ikke mindst i fin tråd til det gennemgående tema, vi skal 

beskæftige os med i januar og februar måned, som vil dreje sig om krop, bevægelse og 

sanser. Både ørne- og uglegruppen har allerede været en del i hallen samt i Voel skoles 

gymnastiksal. Vi kan se børnene har stor glæde ved at bruge kroppen. Stemningen og 

aktivitetsniveauet er højt og de efterspørger disse aktiviteter. Vi vil fortsætte med at tage i 

hallen og gymnastiksalen hen over foråret og frem til skolestart. 

Så er vi så småt kommet i gang med vores danseforløb, som også vil strække sig henover 

foråret i de næste 10 uger. Hver torsdag formiddag vil vi have besøg af Hanne Stubberup 

Randel, som er underviser fra Den kreative Skole. Hun vil introducere os for en masse 

forskelligt musik, anderledes bevægelsesformer samt fantasirejser, og vi synes, børnene har 

taget rigtig godt imod det.  

Onsdage i storebørnsgruppen vil ligeledes have et fast program med rytmik, sanselege, 

opgaver og spil om kroppen frem til marts måned. Vi blander børnene på tværs af ugle- og 

ørnegruppen i fire mindre grupper, som vil tilbringe formiddagen sammen omkring de 

forskellige aktiviteter og slutteligt spise frokost sammen. Vi har rigtig positiv erfaring med at 

vi i løbet af ugen både er i vores faste grupper og i blandede grupper. Det giver en god 

dynamik og mulighed for hele tiden at opdage nye venskaber. 

Vi afslutter vores tema om krop og bevægelse i fællesskab med miniafdelingen. Anette som 

er kostansvarlig i børnehaven arrangerer et mad-mods-løb, hvor alle børn bliver udfordret til 

at dufte, smage og sanse forskelligt og anderledes mad. 

 

 


