
Nyhedsbrev i august fra Hjerm Landsbyordning, Dagtilbuddet 

  

Kære forældre.  

Så er vi kommet godt i gang efter sommerferien og alle både børn og voksne er vendt tilbage fra 

sommerferie. Tak for postkort. Børnene synes det er dejligt at få læst sit postkort op. 

Vedr. personaledelen har vi nu sagt velkommen til Kris i vuggestuen og Malene og Jesper i 

børnehaven. Selv om de ikke har været her i mange dage endnu, er de allerede faldet rigtig godt til, 

og det kører godt. Nisrin som var studerende i børnehaven, har valgt at stoppe sin 

pædagoguddannelse, så derfor er hun også stoppet hos os. Vi var så heldige, at vi havde Jette i 

praktik lidt inden, og hun har takket ja tak til at være hos os, indtil næste studerende kommer 

01.12.19. 

Krybberum. Ja nu begynder det at ligne noget, og det varer ikke længe inden vi kan tage det i brug. 

Herunder kan I se en lille del af processen 😊 

 

 

Før sommerferien havde både dagplejen, vuggestuen og 

børnehaven besøg af en fotograf der tog billeder til vores nye 

hjemmeside på AULA. Vi ved endnu ikke, hvilke billeder skal 

bruges, men I vil blive spurgt, hvis vi gerne vil bruge et billede af 

jeres barn. AULA skal gerne komme op at køre i slutningen af 

oktober, men I hører nærmere.  

 

På legepladsen mellem vores legeplads 

og den gamle vuggestue har vi fået sat en 

låge i. På den måde får vi brugt den lille 

legeplads meget mere, og vi er fri for at 

få børnene ud på fliserne ved 

parkeringspladsen. MEN det kræver at I 

husker AT LUKKE ALLE LÅGERNE, for ellers er der pludselig åben fra 

vores legeplads helt over i skolegården, hvor der ingen hegn er. Det er lidt 

for vidde rammer for både vuggestue- og børnehavebørnene. Tag også en 

snak med jeres ældre børn der sommetider kommer ovre fra skolen. Det er 

også vigtigt, at de er opmærksomme på at lukke lågerne. Lågen vil dog af og til være låst, så vejen 

vil for jer fortsat oftest være gennem de to gamle låger. 



 
   
  
 

D. 2. september er der 8 børn fra børnehaven samt Lone, der 

starter i udegruppen. Her skal de være i hele september måned 

mellem kl. ca. 8:30-12:00. Derefter starter der en ny gruppe. 

Deres base er på legepladsen med bakkerne og naturskuret. Når 

det er jeres barns tur til at komme i udegruppen, får I et brev 

med hjem, hvor I kan se, hvad der skal ske i den måned for 

jeres barn. Der kan dog være enkelte dage, hvor de trækker ind i 

institutionen, f.eks. ved personalemangel eller ved lyn og 

torden. Under nyhedsbrevet vedhæfter jeg udegruppens 

aktivitetsplan for september måned og velkomstbrevet, så I kan 

få et indtryk af, hvad gruppen laver, og om der er forandringer 

for jer forældre. 

 

For alle børns vedkommende er det vigtig at have garderoben i 

orden. Lige for tiden er det vigtigt med regntøj og 

gummistøvler, men der er også stadigvæk brug for sandaler. Altså tøj med til det vejr vi har. Det 

gælder selvfølgelig udegruppen, men også alle de andre børn i hele dagtilbuddet 

Mange hilsner fra personalet. 

Vinni Sadolin Hvid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
  
 

Kære forældre til børn i udegruppen ” 

Naturpatruljen”😊 

 
Her er nogle forskellige praktiske oplysninger om hvordan det foregår når man er en 

del af ” Naturpatruljen”. 

Vi er ude hver formiddag fra kl. 8.30-12. Vi er ude NÆSTEN uanset vejr😊 Vi søger 

naturligvis ind, hvis det lyner og tordner. 

Det er som udgangspunkt altid 4 børn fra hver stue (Solbær og Brombær) - så 8 børn i 

alt i udegruppen. Det er mig og stuernes personale der vælger hvilke børn der er i 

udegruppen. 

Børnene er ude 1.måned ad gangen. 

 

 

 

Tøj og påklædning 

Børnene skal altid have dette i deres tasker/rum: 

• Regntøj/regndragt 

• Tyk trøje (uld eller fleece) 

• Huer/luffer (tidlig forår, efterår og vinter) 

• Gummistøvler ( det er vigtigt at der står et par ekstra gummistøvler i rummet, 

da børnene er ude over middag, som de plejer- hvis de nu er blevet våde i løbet 

af formiddagen😊 ) 

• Vinterstøvler/thermostøvler med foer. 

• Godt med - og jeg mener - godt med skiftetøj- så er det nemlig ingen sag, hvis 

vi bliver våde 😊 kun for jer og vaskemaskinen…. 

 

 

Mad og drikke 

En god, nem, praktisk og mættende madpakke til de friske udebørn kunne være: 

• Klap sammen rugbrød med det pålæg jeres barn nu kan lide… 

• Grovbolle med pålæg 

• Gnavegrønt/frugt 

• SPAR gerne på: noget der skal spises med ske!!!! 

• Jeg har en stor vandbeholder og kopper med. 

 

Aktiviteter 

I får udleveret en månedskalender over de aktiviteter/emner der er planlagt i 

udegruppen. 

Hvis der er ekstra beskeder til jer, hænger jeg en seddel på jeres barns rum. 



 
   
  
 

 

 

 

Hvor er vi…. 

Vi har vores base på ”bakken”. 

Der vil vi bruge ”Naturskuret”, bålhuset og det øvrige område. 

Vi er også ofte i naturparken og bruger også Naturhusets faciliteter. 

Vi vil også komme til at bruge lokalområdet meget, på gåben😊 

Vi vil også af og til tage bussen til skov og strand eller hvor der nu ellers er planlagt 

emner/aktiviteter- som passer til en specifik tur. 

I kan se det vedlagte skriv, om de pædagogiske og faglige overvejelser og grundlag for 

planlægning af aktiviteter. 

 

I er naturligvis altid meget velkommen til at spørge og meget gerne være med en dag. 

Jeg er også meget åben for forslag/ideer fra jer - det kunne jo være i lige kendte en der 

kunne noget med natur eller kendte et fedt sted vi skulle besøge😊 

Jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jeres børn og sammen lære en 

masse om natur, på alle mulige måder. 

 

 

Med naturlig hilsen 

Hjerm Landsbyordning, Dagtilbuddet. 

Lone Q. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
  
 

Udegruppens aktivitets kalender for: 

September 2019 

Mandag d. 2.9: Indvielse af Naturskuret og opstart på udegruppe😊 

Uge 36:  

Det er den første efterårsmåned og det er lige nu der er masser af ”mad” i Naturen. Dennes uges 

fokus vil være at vi samler forråd😊samtidig snakker og lærer vi, hvor de forskellige ting findes, 

hvad der er spiseligt og ikke spiseligt og en masse andre ting… 

Vi tager på ture efter æbler, hyldebær, brombær og hvad vi ellers kan finde. Vi vil i løbet af ugen 

tilberede vores mad, primært over bål. ( Børnene skal dog stadig have madpakker med) 

Uge 37: 

Forberedelse til Naturens dag d. 14.9 i Naturparken 😊Vi arbejder med at lave insektfælder og 

lærer og snakker om de insekter vi kan fange lige nu. 

Der er flagermus safari i kalkgraven om fredagen, så vi vil også snakke og lære om de forskellige 

flagermus der lever i Danmark og specifikt dem der lever i kalkgrubberne i Hjerm. 

Uge 38: 

Jeg har fri mandag d. 16, så der er børnene på deres egne stuer. 

Resten af ugen skal vi arbejde med at lære de forskellige træer og deres blade at kende(dem der 

er i vores nærmiljø) 

Vi skal lave forskellige kreative aktiviteter  

Hvad sker der med træerne lige nu? Træets frugt! Hvordan spredes træets frø, når det nu ikke 

kan bevæge sig? 

Uge 39: 

Denne uge har vi fokus på fugle og jagt. 

Hvilke fugle trækker sydpå? Hvilke fugle bliver i Danmark? 

Hvad ved i om jagt? Er der nogle der kender en jæger? Hvad må man skyde lige nu? 

Måske vi kunne være heldige at møde en jæger😊 

Så er det farvel og tak fra udegruppen for denne gang😊 
 


