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Nyt fra børnehaven 

Nu har vi snart levet med corona i 9 måneder. Med regler og tiltag for at mindske smitten. Vi får ofte 

spørgsmål om, hvorfor vi gør, som vi gør. Det får I hermed en beskrivelse af. 

 

Et af spørgsmålene vi møder er: ”Skal børnene være ude hele tiden?” Det skal de ikke, og det vil de heller 

ikke være i de kommende måneder, men vi vil fortsat være meget ude, for her har vi natur og masser af 

legemuligheder. Indenfor er vores legemuligheder begrænsede. Vi kan lege med ting, vi kan spritte af eller 

vaske. Det giver en stor begrænsning, og det er ikke sjovt at komme ind for kort tid efter at kede sig fordi, 

der ikke er så meget at lave. Så skal man ud igen. Det bliver let en øvelse i af- og påklædning. Derfor skal 

børnene alligevel opleve gode læringsmiljøer, at de bliver udfordret og at de er varme og tørre.  

 

Vi har fået brændeovn i Solhytten. Det giver endnu en mulighed for at gå ind og få varmen, og her kan vi 

også spise sammen i lune omgivelser. Det vil vi udnytte. Her skal vi dog også vaske og spritte af. 

 

Vi har skabt en struktur på ugens dage, som skal være med til at give børnene gode og udfordrende 

læringsmiljøer, ud over alle dem, der opstår spontant på legepladsen i løbet af dagen. 

 

Mandag  

Anni tager mellemgruppen (årgang 2016) ind til samling. Her vil vi arbejde med “Trin for Trin”. Målet med 

“Trin for Trin” er at forbedre børnenes evne til at forstå andres perspektiv og forholde sig empatisk overfor 

andre. Til “Trin for Trin” lærer børnene at genkende de 6 grundfølelser: Glad, ked af det, vred, overrasket, 

bange og afsky.   

 

Tirsdag 

Anni tager skolegruppen med over i SFO’en. Målene med skolegruppen er at børnene skal lære at høre og 

forstå en besked, og udføre beskeden. Få kendskab til bogstaver og tal. Vente på tur. Være selvhjulpen. Selv 

gå på toilettet og tørre sig herefter. Børnene skal arbejde mere målrettet med finmotorik og lære at holde 

rigtig på en blyant og klippe med en saks m.m.  Vi arbejder også med: Hvem er jeg? Hvad hedder jeg til 

fornavn? Hvad hedder jeg til efternavn? Hvor bor jeg? Hvornår har jeg fødselsdag? 
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Onsdag 

Vi har båldag. Målet med båldagen er at styrke sammenholdet i børnehaven. Her skal alle hjælpe til med at 

hente brænde, tænde op og lave mad. Vi styrker også finmotorikken, når børnene hjælper til med at 

skrælle og snitte frugt og grønsager.   

 

Torsdag  

Vores turdag: Målet med turdagen er at få fælles oplevelser, som styrker børns fantasi og leg. Her 

udfordres børnenes grovmotorik. Vi går på ujævnt terræn, klatrer i træer osv. Børnene lærer også at vise 

hensyn til hinanden, f.eks. at vente på dem, der ikke kan gå så hurtig. Vi øver os i at gå i trafikken og mange 

andre ting. 

 

Fredag 

Vi har fokus på vores dyr. Målet er at børnene lærer, hvordan vi er gode ved vores dyr, hvordan man passer 

dem, og hvad de spiser. Børnene lærer om dyrenes liv og adfærd. Samtidig giver samværet ekstra nærvær. 

Dyrene giver børnene sanseoplevelser, læring og indsigt. At arbejde med dyr kan lære børnene at drage 

omsorg og tage ansvar. Børnene får desuden mulighed for at forstå, hvor maden kommer fra. 

 

Alle dage 

Daglig har vi samling, hvor vi bruger sproget. Vi synger og snakker om, hvem der er i børnehaven i dag, 

hvem der er syge, og hvem der holder fri. Vi hører historie og øver os i at sidde stille og lytte. Vi øver i ikke 

at forstyrre den, vi sidder ved siden af. Her øver vi også på at vente på tur.   

 

Vi har valgt at være en naturbørnehave, da vi mener, at ude i naturen eller på legepladsen kan vi give 

børnene den bedste barndom. Der er mange gode grunde til at være ude: Bedre mulighed for sundhed, 

motorisk træning og oplevelser er nogle af dem. Vi vil være ude så meget som muligt. Der vil være dage, 

hvor det er for koldt eller for vådt. Her vil vi gå ind for at få varmen og lege, men på grund af corona skal alt 

det vi leger med vaskes eller sprittes af. Det begrænser vores muligheder meget. Børnene synes ikke, at det 

er sjovt at sidde og tegne eller lege med det samme legetøj i ret lang tid.  
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Husk lys på cyklen 

Det er ved at være mørkt om morgenen. Vi skal bede alle forældre, der sender deres børn i skole på cykel, 

at tjekke at lygter og reflekser er i orden. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

Kalender 

16.-18. november Skole- hjemsamtaler for 6.-9. klasse over Teams 

21. november Træf 8.30-12.00 AFLYST 

23.-25. november Skole- hjemsamtaler for b.-5. klasse over Teams 

27. november Juleklip (Uden bedsteforældre) 

10. december  Bestyrelsesmøde 

22. december  Juleafslutning (ingen kirkegang) 

4. januar Klasselærerdag 

11.-15. januar Terminsprøver 8.-9. klasse 

18.-22. januar Projektuge 

20.-22. januar Læsedage b.-5. klasse (Læsemaraton 4.-6. aflyst) 

 


