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Nu er sommerferien for de fleste ved at være slut. Der er startet en masse nye dejlige børn på 

stuen, som vi jo allerede har haft fornøjelsen af i en månedstid. Velkommen til. 

Vi skal desværre sige farvel til Nikolina, som stopper hos os den 31.8.  

Nikolina skal ind og studere og derfor starter der en ny medhjælper hos os den 2.9, som hedder 

Ronja. 

Den seneste tid har vi brugt på, at lære alle de nye regler at kende og det at gå i børnehave. På 

Regnbuen arbejder vi bl.a. meget med selvhjulpenhed dvs. at man selv skal kunne kravle op på 

garderobe skamlen og tage sit tøj ned fra knagen, tage det på og af igen og hænge det på plads. 

Børnene skal som udgangspunkt prøve 3 gange selv, hvorefter vi hjælper, hvis det driller. Vi 

opfordrer til at I hjælper Jeres børn med, at gøre det lettere at komme til deres tøj, fx ved at 

hænge det tøj frem på knagen, som den dag skal bruges og lægger det væk der den dag ikke, skal 

bruges. Samtidig ville det være rigtig godt, hvis Jeres børn har sko på de selv kan tage på- meget 

gerne med elasatiksnørre eller velco. Vi vil gerne bede Jer om at sætte børnenes tasker op i 

kasserne og ikke hænge dem på knagerne, for børnene kan ikke komme til deres tøj. 

Selvhjulpenhed er vigtigt for barnet, da det styrker deres selvtillid, ved selv at kunne. Vi jubler og 

giver high five når de kan og gør det sjovt at tage tøj på.  

Hver formiddag ca. kl. 9 samles vi i garderoben, hvor børnene sidder på deres pladser og bliver 

råbt op. Børnene øver sig i at høre deres navne og sige ”ja” højt i et fælles forum, hvor deres 

kammerater lytter. Vi råber alle børnene op – også dem der ikke er der, den dag. Dette gør vi for 

at give børnene et overblik over, hvem der i dag er på stuen 

I August måned har Louise kørt et projekt med børnene omkring sanglege. Børnene har været delt 

op i 4 grupper, hvor de hver især har leget i løbet af dagen og i gymnastiksalen en gang om ugen. 

Sanglege giver for børnene en følelse af at være en del af et fællesskab og være sammen om et 

fælles tredje. Børnene er blevet blandet i grupperne, så de kan danne nye relationer. Sanglege 

styrker bl.a. sproget, da nye ord og sætninger læres igennem legen.  Ydermere styrkes barnets 

motoriske sans og i dette tilfælde det, at koble begreber til kroppen. Sangene har bl.a. været 

”hoved, skulder, knæ og tå” og ”jeg gik mig over sø og land”  

I september vil vi igen sætte fokus på vores læselegsgrupper. Børnene bliver delt op i små grupper 

og læser med en voksen et par gange om ugen. Det at læse bøger med børnene er med til at 

styrke børnenes sprog og deres ordforråd. Metoden dialogisk læsning/læseleg er en måde at 

arbejde med sproget på. Børnene får læst den samme bog 3-4 gange, hvorefter de selv kan 

begynde at fortælle historien. Der kommer derigennem ofte flere fortællinger i takt med, at vi 

taler med børnene om historiens handling og nye ord vil blive opdaget, som skal tales om.  



Vi taler med børnene om de fokusord vi har fokus på i denne måned (se fokusordene nederst i 

brevet) 

Hver tirsdag kl. 9 går vi i gymnastik salen, her øver vi bl.a. boldkast, vi kravler og hopper fra 

madrasser på motorikbane eller slår kolbøtter. Nogle gange slapper vi af til en drømmehistorie, 

hvor børnene skal være helt stille i 10 min. liggende eller siddende.  

Vejret er stadig en smule ustadigt, så husk regntøj og gummistøvler. Husk navn på alt overtøj og 

sko, støvler.  

I vindues karmen i garderoben ligger der en del tøj, vær søde at se efter om I ejer noget af det.  

Vi opfordre Jer til at læse den kostpolitik I har modtaget ved Jeres børns start og forholde Jer til 

den ift. Jeres barns madpakke. Vi har en del madpakker med meget sukkerholdigt indhold, fx 

yoghurt, smoothie, figenstænger, chips eller kiks. Vi vil meget gerne bede jer om at begrænse 

disse snacks, da det ikke er sundt for barnets blodsukker. Vi bestemmer ikke i, hvilken rækkefølge 

børnene spiser deres mad, dvs. de fleste selvfølgelig vælger snacken først, hvilket betyder at de 

typisk spiser sig mætte i det, før de får rugbrødet. Vi opfordre i stedet for til, at give gnavegrønt 

med, eller bøtter med majs og ærter, fuldkornspasta eller nødder. Vi opfordrer yderligere til, at I 

skærer Jeres børns mad ud i halve eller kvarte, så de selv kan styre deres mad, når de har pakket 

den ud.  

 

 

Stort tillykke med fødselsdagen til alle dem der havde fødselsdag i 

Juli:  

5. Laura 3 år 

23. Elanor 3 år 

30. Malue 3 år 

31. Julius 3 år 

August:  

12. Noah 3 år 

19. Amanda 3 år 

20. Maja 3 år 

22. Victor 3 år 

Sep:  

27. Nicoline 3 år 

 



Fokusord  

Sommer, blomster, vejret, farven gul 

Fx Hvad er sommer, hvad sker der om sommeren med vejret, hvad er vejret for noget, det skifter 

men hvordan, hvad er det der skifter? Blomster, hvordan kommer de, hvornår kommer de? Hvilke 

forskellige blomster kender barnet? Kom ind på farver her også, hvad kender barnet der er gult?  

Der er uendelige muligheder for, at få en god snak med Jeres børn ud fra disse fokusord, det er 

kun fantasien der sætter grænser. Det er med til at styrke børnenes sprog og ordforråd og få 

betydningen af ordene.  Når i gentager ordene støtter I børnene sprogligt, men også at de føler sig 

hørt og set i snakken, når den voksne lytter og snakker med.  

Rigtigt god fornøjelse.  

Dejlige hilsner fra Susanne, Mette, Nikolina, Louise og Per 


