
      Nyhedsbrev for oktober og november Løbebillerne 

De første 2 måneder i vores nye team med Løbebillerne er som fløjet afsted – og vi har det 

store smil på, når vi reflekterer over sensommermånederne -  og det er bestemt ikke pga 

vejret   

Trods den evige regn har vi været meget ude, og vi vil endnu engang gerne anerkende jer for 

at holde tjek på børnegarderoberne  I har været smaddergode til hjemtagelse af vådt/mudret 

tøj, opfyldning af kasser med skiftetøj og også alle de jævnlige bleopfyldninger efter daglige 

tjek på hylden. TAK – det er så stor en ”lille ting” i vores hverdag med børnene, at der er styr 

på det – det bliver især vigtigt til vinter, hvor alting trods alt er lidt mere vådt og koldt. 

Det er rart for os, at I følger dokumentationsskærmen med billeder og dagsbeskrivelser og har 

månedsplanen i mente, når børnene kommer om morgenen. Vi har besluttet, at whiteboard-

tavlen med den visuelle oversigt over dagen, som I kan bruge til at samtale med jeres barn, 

får fast plads over radiatoren på væggen modsat indgangsdøren.  Så er den mere synlig ved 

afhentning og ikke mindst for børnene i dagens løb. 

 Som nævnt i sidste månedsbrev, maler vi dagene med ord, sætninger og sprog i lange baner. 

Det er i denne alder, der skal bruges ord i stedet for slag, frustrationer og afmagt – børnene 

skal kunne forklare sig, fortælle om hensigter, ønsker og behov og kunne kommunikere for at 

opnå relationer og samvær, som er så vigtigt for mange aspekter af deres udvikling og en 

opbygning af et sundt og rart samværsmønster i gruppen og børnekultur i huset. 

De sproglige kompetencer kommer i høj grad i spil, når vi her i efteråret starter op på 

antimobbeprogrammet Fri for Mobberi, som var temaet i forældre-caféen 25/9, når vi danner 

smågrupper i Løbebillerne, hvor vi skal arbejde mere intenst med nogle udviklingsaspekter, 

som vi gerne vil have fokus på gennem leg og læring. Vi arbejder med læreplanstemaet 

”Kultur og kulturelle udtryksformer”, og deri arbejder vi med natur og lægger mærke til 

årstidstegn og forandringer i naturen. Vi har et særligt tema om træer og børnenes kreative 

udtryksformer. 

Da vi jo er en bevægelsesinstution leger børnene sig til kropsbevidsthed og styrke, balance og 

mod og øver sig i at få styrket alle sanserne – ikke mindst muskel/ledsansen. I vores 

tilrettelæggelse af månedsplan varierer vi derfor aktiviteterne, så alle sanser ofte kommer i 

spil. En turdag kan eksempelvis bestå af opgaver, hvor der skal lyttes, ses, duftes og mærkes 

til elementer i naturen. Og så ved vi, at naturen udfordrer kroppen og følelserne, skærper 

sanserne og styrker nysgerrigheden. 

Når vi laver varierede baner i fællesrummet er det baseret på træning og styrkelse af 

grundmotorikken – men også for at opøve de færdigheder, der bygger bro mellem 

hjernehalvdelene, såsom krydsbevægelserne når børnene kravler. 

I efteråret bliver vi introduceret til samarbejdsmodellen, som I kan læse nærmere om på 

DayCare.Derudover skal I holde øje med opslag om forældrekaffe, aften-forældremøde og 

tilmelding i ferieperioder.I det daglige vil vi i teamet stadig sende småbeskeder til de 

enkelte, fællesbeskeder og så naturligvis den daglige kontakt.  

 Hilsen Susanne, Annette, Lisbeth og Rikke      …… og studerende Michela fra uge 43-49 



 

 


