
 

Nyhedsbrev november 2019 

 
Traditioner 

Vi har mange faste traditioner i løbet af året, men i december er der flest. Traditioner er 

med til at fortælle historien om Børnegården Sct. Anna. For nogen er traditionerne nye, men 

for de ”gamle” børn bliver de mødt med gensynsglæde. Traditionerne er en del af vores kultur 

og er med til skabe et stærkt fællesskab. Traditioner giver tryghed, trivsel og 

genkendelighed i de forskellige årstider og er med til at danne det hele barn i den danske 

kultur. Når børnene år efter år oplever de samme traditioner, er det med udgangspunkt i 

deres egen udvikling og læring. Processen omkring de kreative ting er blevet lettere, de er 

blevet bedre til at klippe mm. De lærer hvorfor vi holder jul og fylder flere erfaringer på 

historien. 

 

Juleaktiviteter i december 

Her en liste med vores juletraditioner og hvorfor vi holder ved dem.  

- Børnene laver en julegave til deres forældre 

o Fordi det, at give andre noget, som man selv har kreeret, har en værdi, at 

glæde andre med en gave. Vi oplever tit at gaven bliver åbnet før jul, for 

børnene er så spændte og stolte over det de har lavet. Den måde I modtager 

gaven på, påvirker deres selvværd. 

- Vi ser et afsnit af en julekalender sammen hver dag kl.13.30-13.50 

o Når vi ser film sammen, skaber det en særlig fællesskabsfølelse. Vi har alle 

fået den samme oplevelse og kan snakke om den bagefter. Ligesom når vi alle 

ser teater, bare et andet medie. Børnene bruger meget ofte indholdet fra film 

som brændstof i legen. At ligge tæt ved siden af sine kammerater og grine, 

gyse af filmen sammen, er noget særligt som skaber tæthed og nærvær. 

- Vi holder julefrokost for børnene – d.3.12 

o Fordi alle har ret til en julefrokost! Når vi spiser sammen hele huset, skaber vi 

et større fællesskab. Personalet i børnehaven laver maden og vi sidder sammen 

ved et langt bord og spiser den gode mad. Bordet er pyntet. 

- Vi klipper julepynt 

o Fordi det udvikler finmotorikken at klippe og vi gerne vil jule pynte hver stue. 

- Luciafest – 12.12 kl.15.00-16.30 

o Fordi det er en nordisk tradition, der hylder at lyset vender tilbage. Igen vil vi 

gerne give forældrene en gave. En gave i form af børnesang og optog. Vi gør det 

også for at skabe fællesskab for forældre og børn i hele børnehaven. 

Børnehaven laver gløgg og kaffe og forældrene bager luciaboller. 

- Vi går alle til julegudstjeneste i Skt. Lukas kirken d.17.12 kl.10.30 



 
o Fordi vi gerne vil høre fortællingen om hvorfor vi holder jul og et bedre sted 

end i kirken findes ikke. Når vi sidder i kirken og lytter til kirkeklokkerne og 

synger julesalmer, er juleaften meget tæt på og vi går derfra opløftet og 

glade. 

- Vi får besøg af nisseteater – d.19.12  

o Fordi det er hyggeligt og fordi børnene i mødet med teaterkultur, kan 

inspireres og blive nysgerrige på andre lege og måder at udtrykke sig på.  

 

Vil du gerne have dit barn til at fortælle om sin dag? 

- “Hvad har du lavet i dag?” 

– “Ikke noget …” 

– “Men hvordan var din dag?” 

– “Fin nok …” 

– “Nå, ok, men har du haft det godt?” 

– “Tjo …” 

Virker det bekendt? Hver eneste dag stiller vi samme spørgsmål, når vi ser vores børn om 

eftermiddagen. Og så godt som hver eneste dag får vi samme svar. Eller ikke-svar, om man vil. 

Men hvorfor er det så svært at få børn til at tale om deres dag? Det er jo ikke sådan, at alle 

deres dag er fyldt med ingenting, og at de alle sammen er lige gode, så hvordan får man 

egentlig børnene til at fortælle? 

Læs mere her på hjemmesiden nordicparenting.dk 

 

Vedrørende kommende skolestart 2020 

Her er nogle datoer til kalenderen. 

 

Skolestart: 16. marts 2020 (besøgsdag 3. marts kl. 12.30-14.30) 

Skolestart: 10. august 2020 (besøgsdag 16. juni kl. 12.30-14.30) 

Skolestart: 1. december 2020 (besøgsdag 17. november) 

Skolestart: 16. marts 2021 (besøgsdag 2. marts) 

 

Modulskemaer  
Husk at aflevere modulskema for januar senest den 30.11.19. 

Modulskemaerne ligger nu på hjemmesiden. 

 

Med venlig hilsen 

Karen Uhrskov 

 

https://nordicparenting.dk/2016/09/29/du-gerne-have-dit-barn-fortaelle-sin-dag-proev-stedet-spoerge/
http://www.sktannagade34.dk/441968304

