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Velkommen til Adrian og Mads som begge starter 1 oktober. Begge kommer fra 

Solstrålerne og har større søskende i huset. Vi glæder os til at byder Jer velkommen på 

stuen. 

 

Siden sidst: Først en masse ros til Jer forældre for de lækre og fine 

madpakker/frugtpakker vi ser Jeres børn har med. Dejligt at I har taget vores ord til 

Jer, omkring den sunde madpakke. Jeres børn nyder de lækre madder og snacks. 

 

Dagligt arbejder vi med børnenes selvhjulenhed. Vi bruger meget god tid i 

garderoben og giver tid til at børnene selv kan ”nørkle” med at få tøj på. Vi vil meget 

gerne have hjælp af Jer forældre derhjemme. Sæt god tid af til at komme ud af døren, 

så børnene selv kan tage sko og jakke på, lad dem prøve før i hjælper dem. Boost 

dem og se, hvor gode de faktisk er til selv at tage det på og lad dem vide, hvor gode I 

synes de er. Alle børnene på Regnbuen kan i mere eller mindre grad selv tage deres 

tøj af og på- også selvom de siger at de ikke kan. 

 

Hver onsdag går hhv. hold 1 eller 2 over på solstrålernes stue, sammen med Susanne 

og har musik med Merete. Merete er musikpædagog fra Slagelse musikskole, der er 

kommet i huset en gang om ugen i mange år. Børnene synger sange, leger sanglege, 

spiller på instrumenter og lærer rim og remser, samt lærer den lille Fifi at kende. Den 

anden gruppe går enten på tur, leger på legepladsen, laver motorik eller får læst bøger 

eller en anden pædagogisk aktivitet med Mette og Ronja. 

Holdinddelingen hænger på siden af køleskabet ved tavlen på stuen. Tjek gerne 

hvilke hold Jeres barn er på, så I kan tale om dagen derhjemme. 

Hver dag skriver vi på tavlen, hvad vi har lavet. Der kan også står andre vigtige 

informationer. Så husk at læse på tavlen hver dag. 

 

I denne måned skriver vi rigtig efterårs måned. Det betyder at børnene skal have 

mere varmt tøj med. Vi har en meget åben legeplads og det suser godt derude, så 

medbring små huer og små strikvanter, termotøj og regntøj. HUSK NAVN I ALT og 

læg det frem i garderoben, så børnene selv kan nå det- ikke i kasserne. 

Den 9. 10 er vi så heldige at få besøg fra Rumlepotten. Det er en børnehave i 

Skælskør der kommer og besøger os. Børnene har samme alder, som vores på 

Regnbuen. Vi skal lege sammen et par timer den dag og senere på året tager vi en 

bustur ned til dem. Der kommer nærmere info omkring det senere.   

Den 10.10 er der bag-for en sag- på en valgdag, hvor hele huset inviterer til 

forældrekaffe fra kl. 14-16. Vi samler ind til børnetelefonen, ved salg af kaffe og 



kage. Samtidig er der valg til venneforeningen. Der kommer mere info omkring dette 

på tabulex, så husk at holde øje med forsiden på skærmen. 

 

Vi vil på stuen øve en efterårssang, som vi hænger en kopi af, så I kan tage den med 

hjem og synge med Jeres børn. 

 

   

 

 

 

    Tillykke med fødselsdagen til 

    Adrian der bliver 3 år den 11. oktober 

    Aya der bliver 3 år den 15. oktober 

    Mads der bliver 3 år den 25. oktober 

 

 

 

 

 

 

Fokusord 

Efterår, bladende falder ned, farven grøn og brun 

Fx Hvad er efterår, hvad sker der om efteråret med vejret, hvad er vejret for noget, det 

skifter men hvordan, hvad er det der skifter? Bladene, hvorfor falder de ned, hvornår 

kommer de igen, hvad farve har de lige nu, har de ændret farve fra i sommers? Hvilke 

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

grønt og brunt?  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. 

 

Efterårs hilsner fra stuen 

  Susanne, Ronja, Louise, Per og Mette 


