
Nyhedsbrev oktober og november Springhaler  
 

Vi har siden sidst sagt velkommen til nye børn.  

 

Sofia og Emilie kommer fra Funder Kirkeby Børnehus og startede hos os den 25. september. Norma starter 

den 30. oktober, og 1. november starter Victor. Velkommen til jer og jeres familier. Springhalegruppen er 

nu på 26 skønne børn ☺  

 

Vi har i sensommeren prioriteret vores ugentlige ture i skoven. Børnene nyder at komme afsted, og vi 

oplever masser af fantastisk leg i skov og natur. Det er dejligt at se, hvordan børnene benytter sig af de 

naturlige materialer, vi jo har i skoven. Endvidere giver det masser af stimulation til vores sansemotorik. 

  

Vi har været på svampetur i skoven hvor Andreas’ mor, der er biolog, var vores guide. Andreas’ mor 

fortalte, hvad de forskellige svampe hedder, og hvilke svampe som er spiselige. Børnene fik et godt øje for, 

hvilke svampe, de skulle kigge efter og var meget modige, og alle smagte på den svampestuvning, vi fik 

lavet.  

 

Vi arbejder i dette efterår med læreplanstemaet "Kultur og kulturelle udtryksformer", og vi har fokus på 

årstidens præg på naturen. Hvad forandringen fra sommer til efterår gør. Blandt andet alle de frugter og 

grøntsager, der bliver modnet på træerne og i jorden i denne tid. Vores lille høsttema ”fra jord til bord” var 

en stor succes, og vores marmeladeproduktion giver os stadig et "lækkert twist" på vores eftermiddags-

brød.  

Vi har også mostet æbler, som gav den mest fantastiske saft. Det er en rigtig fin proces, som giver børnene 

en god fornemmelse for, hvordan der kan laves saft, og vi får samtidig øvet godt med finmotorik, når 

æblerne skal skæres i både. 

Vi har arbejdet med efterår og lavet efterårsmalerier med kartoffeltryk. Børnene skulle overveje hvordan et 

efterårstræ ser ud og herefter male /trykke.   

Vi har øvet os i at klippe med saks og fået fremstillet et super flot collagebillede. Børnene bestemte selv et 

motiv, klippede det ud og limede det selv på collagen.                                                                                          

                                                                                                              

Vores besøg på Funder Plejecenter fortsætter også de næste måneder. Mødet mellem den ældre 

generation og jeres dejlige børn, går lige i hjertet  

 

I den kommende tid vil vi så småt begynde vores samarbejde med skolen. Vi skal bl.a. besøge 

skolebiblioteket, i hallen sammen med 0. klasse og til fælles morgensang hver anden fredag. 

 

Vi har selvfølgelig også generelt fokus på bevægelse i forskellige planlagte bevægelsesaktiviteter, men også 

i børnenes mere uformelle rum. Vi er opmærksomme på, at børnene får mulighed for at lege deres 

grundlege, som har stor betydning for deres generelle udvikling, uden alt for meget voksenforstyrrelse. Vi 

er opmærksomme på ikke at have for mange regler, som kan virke hæmmende på børnenes leg og 

bevægelsesmuligheder. Børns leg må gerne være vild og lidt farlig og risikofyldt. Vi skal huske at give 

børnene muligheder for at udforske sig selv og hermed blive klogere på sig selv - kort sagt: slip legen fri ☺ 
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Måske har jeres børn fortalt, at de selv skal prøve at vurdere, hvilket og hvor meget tøj, de skal have på, når 

vi er ude? Vi tænker, det er vigtigt, at børn får mulighed for selv at vurdere, hvor meget og hvilket tøj, de 

skal benytte. Det er selvfølgelig ikke altid, de vurderer helt rigtigt, og så guider vi selvfølgelig børnene.  

Det er her vores følesans og evnen til at regulere sig selv, der er på spil. Jo flere føleerfaringer, børnene får, 

desto nemmere vil de kunne vurdere og regulere sig selv i forhold til den rette påklædning. Og så skal vi 

endelig huske, at det ikke er altid, børn har behov for den samme påklædning som voksne, da børnene tit 

og ofte benytter deres krop mere og er i aktivitet. Vi må også huske, at børn er forskellige med hensyn til 

kropsvarme og, derfor er det ikke sikkert at alle børn har behov for den samme påklædning.   

 

Trods den megen regn er vi meget ude, og det vil vi også være den kommende tid. Derfor vil vi opfordre jer  

til at tjekke op på jeres børns tøj i garderoben, inden i går hjem og hjemtage vådt/mudret tøj/sko/støvler og 

opfyldning af kasser med skiftetøj.   

Endnu har vi ikke mærket meget til vinter og vinterkulde, så vent endelig med flyverdragter, huer og vanter.  

To-lags tøj vil børnene kunne klare sig med langt hen i efteråret/vinter (f.eks. termotøj). Desuden har de 

også bedre bevægelsesmuligheder i dette ☺ 

 

I november starter vi op med vores nye projekt, der hedder FRI-FOR-MOBBERI. Det glæder vi os til. 

Grundtemaet er, at for at forebygge mobning, skal vi arbejde med kulturen i de fællesskaber, børnene er i. 

Vi skal styrke børnefællesskabet og arbejde med værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod. Det er et 

rigtigt spændende projekt, og vi vil arbejde med det løbende igennem resten af børnenes børnehavetid. 

Nogen af jer har hørt om det og snakket sammen om det til forældrecafe, og ellers vil vi opfordre jer alle til 

at gå ind på www.friformobberi.dk, der er en masse om projektet og ikke mindst nogle gode forældreråd, 

så I kan bakke op og også blive en del af projektet.  

 

Som skrevet på Day-Care så er vi i Silkeborg kommune nu startet op med at arbejde efter samarbejds-

modellen. Det gælder både dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne. Det betyder, at vi sætter endnu 

mere fokus på jeres børns trivsel. I praksis betyder det, at vi 2 gange årligt vil trivselsvurdere alle børn i 

gruppen. Dermed øger vi muligheden for at opdage tegn på dårlig trivsel, og vi kan gribe ind og  inddrage 

jer i samarbejdet med det samme. I kan læse mere om dette spændende tiltag, på vores hjemmeside eller 

på Silkeborg Kommunes hjemmeside via dette link http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-

familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Trivsel-paa-tvaers 

For at komme ordentlig i gang med dette, er vi alle i øjeblikket på kursus i brugen af systemet, og vi har i 

vores hus valgt at afsætte uge 43 til at arbejde grundigt med det. Derfor vil vi i den uge på skift i grupperne 

gå fra og arbejde med modellen. Børnene vil derfor lege på tværs af grupper ude og inde hele ugen, og vi vil 

hjælpe hinanden i huset. 

 

 

Efterårshilsner fra Mette, Ida, Marlene og Kjeld  
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