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Vi har siden sidste nyhedsbrev budt VELKOMMEN til flere skønne børn og deres 

familier i vores KRATLØBER-Gruppe. Vi har budt VELKOMMEN til Vera, Milla, Helena og 

Noah. Så nu er vores gruppe oppe på 35 børn (23 piger og 12 drenge).  

Vi har også fået en ny voksen på stuen, det er Tenna som skal være sammen med os 

indtil den 1 November. Pr. 1 November starter Marie sammen med os, hun er 

pædagog og nyansat i Funder Børnehus. VELKOMMEN til dem begge. 

Vi er nu kommet godt i gang efter sommerferien og da vi jo efterhånden er en stor 

gruppe, har vi draget stor nytte af vores forskellige gruppeopdelinger, det fungerer 

rigtig godt og giver mere plads og rum til de enkelte børn. Vi er 11 og 12 i vores 

turgrupper, de grupper bruger vi dog også i andre sammenhænge, hvor vi har brug 

for at arbejde i mindre hold. Det kan være når vi er kreative, når vi udfordrer de 

forskellige sanser, når vi laver bevægelsesbaner osv. Vi forsætter også med vores 2 

samlingsgrupper, hvor vi nu er 17 og 18 børn i hver gruppe. Dem bruger vi både til 

formiddagssamling og eftermiddagssamling, det fungere også rigtig fint og børnene 

ved nu godt selv, hvor de hører til og hvor de skal løbe hen, når vi har samling. Vores 

spisegrupper ændrer vi på løbende, vi har nu 5 borde, 2 på stuen og 3 på gangen ved 

køkkenet. Her ændrer vi løbende på sammensætningen af børn og enkelte dage er 

der også frit valg, så gælder det nemlig om at lave en aftale med de andre, eller om 

at komme først. Vi har kigget på relationer ved disse opdelinger, både nuværende 

relationer og evt. mulige nye relationer. Senere på efteråret vil vi snakke med alle 

børnene om, hvem de godt kan lide at lege med nu og hvem de godt kunne tænke sig 

at prøve at lege med, som de ellers ikke leger med. Ud fra det, vil vi lave nye 

grupper, da børnene derved får hjælp til, at finde hinanden.  

Vi arbejder lige nu med vores primære-sanser, da det er rigtig vigtigt for os alle, at de 

vedligeholdes med den rette stimulation. Vores Grundmotorik er det fundament som 

alle vores færdigheder bygges ovenpå og som vi som regel udvikler i en nogenlunde 

bestemt rækkefølge. De 3 primærsanser er afgørende for hvordan vores grundmotorik 

udvikles og derfor er stimulering i hverdagen meget vigtig. Så giv jeg endelig til, at 

stå på hovedet, trille, svinge, give fodmassage og fodbade, bryde, klatre, gå med bare 

tæer, lege med modellervoks og mudder, danse, gå på ujævnt terræn og ikke mindst 

slå en masse koldbøtter sammen med børnene. Børnene synes det er vildt sjovt og 

samtidig stimuleres de vigtige sanser.  Dette emne har vi kombineret med det 

læreplanstema, som vi nu er i gang med, nemlig kulturelle udtryksformer. Derfor har 

vi både gang i forskellige kreative projekter og ture ud af huset, sammenholdt med at 

vi udfordrer følesansen, labyrintsansen og muskel/ledsansen. Vi har været afsted på 

små ture, hvor vi har snittet med børnene, vi har malet på forskellige måder, hvor de 

har lagt på en snurrende gynge eller haft bobleplast på fødderne og gået rundt med 

maling på, de har lavet fodaftryk med mudder, brugt deres muskler til forskellige 

øvelser ude og inde, slået koldbøtter, trillet på den store bold, svinget i hængekøje 



osv, hvor er det nogle seje børn vi har i gruppen, de er for det meste med på alle de 

skøre ting vi finder på og vi forsætter med disse aktiviteter i oktober. På 

månedsplanen, står der at vi udfordrer vores primærsanserne, så husk at hør 

børnene, hvad vi har fundet på, på de forskellige dage og hvis de ikke helt kan huske 

det, er der for det meste billeder på skærmen der kan hjælpe dem  Spørg dem 

endelig, de vil garanteret gerne vise frem eller fortælle. 

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 som børnene er i. Vi skal styrke børnefællesskabet og 

arbejde med værdierne tolerence, respekt, omsorg og mod. Det er et rigtig 

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 opfordrer jeg alle til at gå ind på www.friformobberi.dk, 

der er en masse om projektet og ikke mindst nogle gode forældre-råd, så I kan bakke 

op og også blive en del af projektet.  

Fredag den 13 oktober er dagen for skolernes-motionsløb, derfor har vi også valgt at 

lave et fælles arrangement i huset. Der vil hos os være forskellige opgaver der 

udfordrer børnene fysisk, dette vil foregå rundt på legepladsen og er om formiddagen. 

I uge 42 er det efterårsferie for skolerne og også hos os er der flere børn og voksne 

der holder ferie. Derfor vil der i den uge være leg, hygge og aktiviteter på tværs af 

grupperne i huset. Så børnehaven har ikke lukket  

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

efter samarbejdsmodellen, 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 vi kan 

inddrage jer i samarbejdet med det samme. I kan læse mere om dette spændende 

tiltag, på vores hjemmeside eller på silkeborgkommunes 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 på skift i grupperne, i den uge, 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 Linda, Lisbeth N, Lone, Michael og Tenna 
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