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___________________________________________________________

Kære børn og forældre!

Lemming d. 30.oktober 2020

Ugen der gik:
Vi har spil dansk uge, hvor børnene var ude og synge. Vi holdt brandøvelse torsdag. Ellers en
normal uge.
Tjek for lus – de tramper rundt igen….
Ugen der kommer:
En helt almindelig uge – husk det varme tøj og HUSK REGNTØJ + gummistøvler – det er efterår
og børnene skal være ude i alle frikvarterer……
AT BÆRE MUNDBIND PÅ FRISKOLEN
Morgensang:
Dorte har fortalt om danske sange/sangere og vi har hørt deres musik.
AFLYST
Storegruppen mandag d. 9/11:
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Erling er IKKE på kursus mandag d. 9/11, derfor har Storegruppen IKKE fri kl. 13.45 den dag!
En helt almindelig mandag.

Alle skole/hjem samtaler er udskudt pga. den aktuelle Covid-19
situation.
De musiske fag og 8. klasse / Ældstegruppen:
Det er nyligt blevet bestemt, at 8. klasse skal til eksamen i et af de 4 musiske fag: billedkunst,
madkundskab, håndværk og design eller musik.
De frie grundskoler kan vælge at sige, at de obligatoriske 60 timer ikke skal ende ud i en eksamen;
men så forhindrer vi de unge mennesker i at fortsætte på en ungdomsuddannelse. SÅ en eksamen er
uundgåelig. Vi fastsætter nogle fagdage, hvor Ældstegruppen skal arbejde med madkundskab både
teoretisk og praktisk. De første 4 dage, vi bruger til det, er dagene før jul.
Lektier i Store- og Ældstegruppen!
Alle lektier (undtagen matematik) vil nu og frem over ligge på Google Kalender. Børnene skal
tjekke kalenderen hver dag.

Fødselsdage:
Ella U. Aaskov 1.11.

S

T

O

R

T

T

I

L

L

Y

K

K

E

Kalender:
18.12.20. Sidste skoledag slutter kl. 12.00
Drama: Drama er AFLYST i 2021
Kontakt til skolen (sms, mails opkald):
Lærerne kan kontaktes hverdage fra kl. 7.00-17.00. (Ikke i weekenden!)
(Dette gælder ikke skolens mail (friskolenilemming@gmail.com) – den kan man skrive til på alle
tidspunkter)
Kontakt til SFO’en:
Alle meddelelser, der er dedikeret SFO’en skal sendes, skrives ringes direkte til SFO’en: 4014 3298
Kontakt til Friskolen: friskolenilemming@gmail.com / 8685 9333
Rengøring:
Har I spørgsmål til rengøringsplanen samt de nye områder og procedurer kan I skrive til
maria.fredberg@hotmail.com
De bedste hilsner fra rengøringsudvalget: Mai-Britt, Glennie og Maria
Rigtig god weekend 
Hilsen Erling
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SFO
Små sjove robotter flyttede først på ugen ind på besøg i SFO, og mange børn fik prøvet en simpel
form for programmering i legen med dem. Der blev også tid til lidt Halloween-Krea, inden vi
fredag runder ugen af med boller og hygge men desværre også afsked med Brian. Det bliver et
kæmpe savn for alle, men vi håber jo selvfølgelig, at Brian bliver rigtig glad på sit nye job (Og at vi
ind i mellem får besøg af ham). Mandag starter Astrid op i et vikariat på 4 måneder, så vi har tid og
ro til at finde ”en ny Brian”. Vi laver aktivitetsplan i weekenden, som alle børn får med hjem på
mandag, idet vi vedhæfter lidt informationer fra SFO. Der er så mange uvisheder i denne tid og vi
vil gerne være så tydelige og præcise som muligt i forhold til regler o. lign. Det er stadig kun
Børnehaveklassens forældre der må komme på skolen, og nu bliver det jo så med mundbind, når
man kommer ind. Men som altid så kom endelig og spørg, hvis I undrer jer over noget.
Hilsen SFO
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Børnehave-nyt – Nov. 2019
Tak til fædre for sjove og iderige arrangementer til vores afholdte FAR-uge i okt.!
Børnesituation
Velkommen til Frej, 2 år 10 mdr. (Njords lillebror) og til familien med 2 børn samme sted!
Velkommen til Valdemar, 2 år 11 mdr. og hans familie!
Vi har nu 18 børn i hver sin gruppe, hvilket betyder, at vi fra man. d. 2. nov. bytter rundt på
grupperne i de forskellige rum, da mælketænderne har brug for mere gulvplads, og vi bedre kan
optage rokketænderne udendørs med forskellige projekter; bl.a. ”Vild med naturen”, som Majken
fortalte om til forældremødet.
Personalesituation
Majken forventes at være tilbage på sine 31 t./ugnt. i løbet af ca. midt november.
Beklædning: Dejligt at så mange børn allerede er udstyret med flyverdragter (+ termotøj og regntøj
eller foret regntøj). Hue, vanter, vinterstøvler & hjemmesko er ligeledes at finde hos de fleste, men
vi mangler af og til ekstra skiftetøj (til en del børn: bukser/strømper m.m.)

”Klar – Parat – Skolestart” er et materiale, vi har udviklet for et par år siden. Dette bruger vi
som primært materialevalg ift. den samlede skoleparatheds-vurdering, fra vores side.
Førskolebørns forældre bliver indkaldt til en førskolesamtale med Majken eller jeg i løbet
af nov., hvor I herigennem får ´vores vurdering af barnets skoleparathed og opfattelse af
barnet i øvrigt. Vores forarbejde vil ligeledes give et billede af, hvad I som forældre, og vi
som personale bliver enige om at ville arbejde målrettet frem imod. Kommende
førskolebørn er efter kalenderen de børn, der er født i år 2015.
Skolevalg: Som I allerede kender vores holdning, vælger vi altid at støtte op omkring det
skolevalg, I træffer for jeres barn. Børnene begynder efterhånden at tale om, hvor de skal
gå i skole, og det kan lette forvirringen for dem, såsnart vi også har kendskab til jeres valg.
Vi opfordrer jer derfor (senest til førskolesamtalen) at fortælle os, hvor barnets kommende
skolegang vil være. Så vidt det lader sig gøre, besøger vi de aktuelle skoler sammen med
jeres barn og nogen af barnets kammerater, når tiden nærmer sig.
Sprog stimulerende arbejde er et tilbud vi giver til børn i mindre grupper, hvor bl.a. diverse
brætspil, læsning med dialog og fokus på særlige ord og begreber og sprogstimulerende
lege, hvor børnene kommer til verbalt udtryk. En del af disse tiltag, udøves allerede i
ustrukturerede situationer. Det kan både være et tilbud til børn, der modtager
taleundervisning, men også til tilbageholdende børn, eller børn der skal øves i turtagning
og ´det at kunne lytte til andre.
Rokketænderne opfordres til stor medinddragelse i forskellige processer i løbet af dagen. Vi buster
deres selvværd, ”forstyrrer” deres vennekreds i håb om at øge den, og har skematiseret hvilke
dage de på skift er inde/ude – modsat den øvrige del af samme gruppe. Fra nuværende tidspunkt
opfordres rokketænderne (som nævnt på forældremødet) til at tørre sig selv bagi, når de har været
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på toilettet. Vi forventer samme opbakning på hjemmefronten. Her beder vi børnene om at ringe på
klokken, når de har forsøgt at tørre sig, så vi kan tjekke og hjælpe i begyndelsen - inden de
forlader wc’et. Efter et par måneder burde børnene være selvhjulpne på toilettet, hvilket tillige øger
deres selvværd. En del af renlighed er også, at barnet begynder at fornemme, om det skal pudse
sin næse, tørre sig om munden og vaske sine hænder. Hvis både I og vi hjælper dem, letter det
deres læring for kropsfornemmelsen, og lad os endelig være i dialog med hverandre ift. hvordan
det går.
Cirkus: Vi er i fuld gang med vores cirkus forestilling, og har besluttet at medinddrage næste uge til
det også. Langt størstedelen af børnene er optagede af deres forskellige roller, og det kræver stor
disciplin at kunne lytte/vente/øve/osv.
Til forældremødet havde vi lovet jer en forestilling; den kan vi desværre ikke give jer nu, grundet
øgede restriktioner som følge af Covid-19, men mælketænderne får en opvisning på torsdag i
næste uge. BEKLAGER, at vi ikke havde fået overgivet jer beskeden; børnene kendte den, men
det er ikke altid tilstrækkeligt… Vi forsøger at optage forestillingen, som vi forhåbentlig kan dele
med jer!
Fødselsdage: Alle fødselsdage afholdes her i huset, i grupperne hver for sig (vi opdeler i øvrigt
børnene så meget som vi kan i løbet af dagen). Vi har besluttet at ´det som I, i denne tid, må
medbringe er: en is (indpakket hver for sig, og dermed ikke liter is) + evt. en lille juice/kakao pr.
barn. Det betyder også, at børnene skal ha` deres formiddagsmad med på fødselsdage. Vi aftaler
med barnet, hvilken leg det ønsker at gruppen skal lege, og det er faktisk meget godt, at en
fødselsdag kan være andet end et måltid. I kan så vælge at gi` den ekstra gas derhjemme, når I
fejrer jeres barn…
Lanternefesten som forældrerådet har tradition for at afholde i samarbejde med menighedsrådet,
udgår i år. I stedet afløses den af en lysandagt i kirken, hvor børnene tænder et lys, der bliver
stillet ned langs indgangsstien til kirkegården, for at markere varmen i den mørke tid.
Jeg har meldt afbud til en ellers gennemført lederkonference, idet jeg ikke finder det ansvarligt at
gå til et arrangement i denne tid, hvor vi ville samles fra utallige institutioner.
Netværksledermøderne afholdes med behørig afstand uden for institutionerne.
Frugtordningen fungerer rigtig godt! Nu kommer appelsin-tiden, og ´der beder vi jer om at pille
barnets appelsin/mandarin hjemmefra. Hvis jeres barn har en rokketand, og deraf er udfordret af at
tygge eks.vis et hårdt æble, beder vi jeg udskære æblet i skiver hjemmefra.
TOPI: Tidlig opsporing og indsats arbejder vi med 2 x årligt, hvoraf 2. gang i år fandt sted i aftes.
I vil alle få en tilbagemelding ift. jeres barns trivsel på de 4 områder vi gennemgår (Sociale,
Psykisk & Emotionelle, Fysiske & Sansemotoriske og Kognitive trivsel) i løbet af den næste tid.
For førskolebørnenes vedkommende (alle rokketænderne) får I besked ifm. den samtale vi
indkalder jer til i løbet af nov. (Brev følger snarest).
Pædagogisk dag, hvor hele personalegruppen skulle ha` været på en lege-konference, er blevet
udskudt til efteråret 21.
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Vi fastholder dog vores pædagogiske dag, hvor vi bruger dagen på at udarbejde en mængde
skriftlighed ift. ansøgninger om ekstra ressourcer, handleplaner, indstillinger, sprogvurderinger,
årsplan osv. Husk at børnehaven har lukket den dag!

Vi fik gode forslag af jer til forældremøderne ift. forskellige arrangementer, som måske kunne lyse
op i en tid med andre aflysninger. Heriblandt et ønske om at cykeldage igen genindførtes. Tak for
jeres ideer, dem vil vi ”gemme” og praktisere flere af når det bliver muligt, men lige nu holder vi
både bamser og cykler hjemme og forsøger at begrænse ”ting” der flyttes fra hjemmet og hertil.
Når vi så har bedt om lån af flere rekvisitter til Cirkus forestillingen, lader vi disse ligge urørt på
personalestuen 72 timer inden brug, og igen vil de ligge 72 timer efter brug, inden I får dem med
retur.

Covid-19 gældende fra uge 44













Der foreligger ikke et krav om, at I som forældre skal bære mundbind, når I kommer/henter
jeres barn
Vi holder som personale afstand til jer, og forbliver primært i børnehaven (køkken/stue), når
I befinder jer i garderoben (for at passe på os selv, - så vi forbliver raske til at passe jeres
børn).
Vi modtager altid jeres barn, men modtager det ikke direkte fra jer i favnen, men tager
naturligvis gerne et barn i hånden, og følger det med videre ind i bhv.
Vi giver mange krammere til børn; det er nødvendigt for den emotionelle udvikling
Vi ´må som personale bære visir; dette sker, hvis en medarbejder/vikar selv har et ønske
om det
I skal bruge udgangen, hvor pilene fører til, fra garderoben
Der må fortsat være 3 forældre m. barn/børn i garderoben af gangen (I kan ikke længere
komme 2 forældre ind i garderoben for at hente jeres barn/børn)
Vi reducerer atter legetøjs udbuddet i bhv.
Påtænkte sociale begivenheder (eks. fremvisning af cirkus) finder ikke sted pt.
´Hvis én i jeres hustand bliver smittet, beder vi jer hurtigst muligt oplyse os det
Hvis vi får et smittet barn, får I alle besked snarest muligt

VI PASSER PÅ HINANDEN!
Kalender:

5. nov. Cirkusforestilling for alle mælketænder med rokketænderne som artister osv.
18 nov . Lysandagt (forældrerådet arrangerer sammen med menighedsrådet)
11. nov. Pædagogisk dag (Børnehaven har lukket)
24.dec. – 3. jan. Juleferie! Børnehaven har lukket

Efterårshilsner fra hele personalegruppen/Hanna Lund Petersen
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Aktivitetsplan Nov. 2020
Uge
Dato
Aktivitet
45
2.
VELKOMMEN til Frej og Valdemar!
Rokketænder: cirkus
3.
Rokketænder: cirkus/Psykolog i huset
4.
Rokketænder: cirkus/ Mælketænder går tur
5.
Cirkusforestilling fremvises for alle
6.
FED fredag/Formiddagsboller (minus f.mad)
46

9.
10.
11.
12.
13.

47

16.
17.

18.
19.
20.
48

23.
24.

25.
26.
27.

49

30.

Rokketænder går tur i skoven (bruger materialet fra
Naturfredningsforeningen/præsenteret på forældremødet)
Gruppemøder
PÆDAGOGISK DAG (Bhv. lukket)
Vi fremstiller hemmeligheder
Pædagogisk forberedelsestid/cykeldag
Hannas gruppe på bustur
Yngste mælketænder: Lege/sproggrupper
Ældste mælketænder: Kroppen
Rokketænder går tur
Lysandagt i kirken (Corona-alternativ til lanternefest)
Mælketænder går tur
Rokketænderne fejrer Idas fødselsdag
FED fredag/Formiddagsboller (minus f.mad)
Jonas gruppe på bustur
Yngste mælketænder: Lege/sproggrupper
Ældste mælketænder: Kroppen
Rokketænder går tur
Vi fremstiller hemmeligheder
Mælketænder går tur
Louise og Majken på kursus: Dansk Pædagogisk
Udviklingsbeskrivelse
Majkens gruppe på bustur

Ret til ændringer forbeholdes! Ikke alle børn deltager i alle aktiviteter.
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