
Nyhedsbrev marts/april 2020 
Marts: 

I marts måned er læreplanstemaet alsidig personlig udvikling med fokus på selvstændighed. 

Vi begynder at kører to nye børn ind her i marts. 

Målet er:  

 At børnene tør være nysgerrig og udvikle personlige kompetencer og selvværd.  

 At de handler selvstændige og tager vare på egen integritet, samt at ture erobre og indgå i den 
verden der ligger udenfor barnet selv. 

Vi vil: 

 Tilrettelægge forløb, hvor børnene vil møde nye samt ukendte aktiviteter der vil udfordre dem til at 
ture være nysgerrig på sig selv og på omgivelserne. 

 At gå hånd i hånd når vi er på tur. 

 Bruger ekstra tid i garderoben og i, sove situationer på af og på klædning.  

Dato: 

22/3 Isaac 3 år 

31/3 vi siger farvel til Isaac og Noah, de starter begge ved mariehønsene.  

Forældreinddragelse: 

Det er vigtigt at, i hjælper jeres barn med at holde orden på garderobe rummet. At i hjælper jeres barn med 
selv at gå op ad trapperne, samt hjælper jeres barn med at øve af og på klædning. 

April: 

I april måned er læreplanstemaet social kompetencer  med fokus på det sociale på tværs af 
børnegrupperne, Sommerfuglene og spirerne. 

Målet er: 

 At vi styrker børnenes fællesskaber på tværs af stuerne. 

 At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og børn. 

 At børnene respektere hinanden og hinandens forskelligheder. 

 At vi giver børnene udfordringer, som skaber mulighed for læring ved at udforske sig selv 

og sine omgivelser. 

 At vi støtter det enkelte barn i at udtrykke sig i det verbale og nonverbale sprog. 

Vi  vil: 

 Arbejde på tværs med spirerne. 

 Inddele børnene i mindre grupper. 



 Arbejde med konfliktløsning, hvor vi hjælper børnene til at håndtere svære situationer med 

andre børn. 

 

April måned står også i påskens tegn, vi skal klippe påskepynt så vi kan pynte vores stue. Der skal sås karse 
så vi har til vores påskefrokost, og måske sniger der sig en lille påskejagt ind.   

Dato: 

1/4 Siger vi velkommen til Eren der kommer fra tumlingerne og Marley der kommer fra girafferne. 

3/4 påskefrokost 

Uge 15 er der påskeferie.  

 

Inga, Marwa og Søs 


