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Kære forældre  

 

Jeg håber, at I alle har det godt i denne mærkelige tid. 

 

Pædagogisk dag 

Allerførst skal der lyde en stor tak fra os for jeres opbakning til vores pædagogiske 

dag. Vi havde en udbytterig dag, hvor vi arbejdede med de 6 læreplanstemaer. Vi har 

til alle temaerne udpeget udviklingspotentialer, som vi kommer til at arbejde med hen 

over det næste år. Det, vi starter med at kaste lys på, er læreplanstemaerne Natur, 

udeliv og science samt Krop, sanser og bevægelse. 

Science-begrebet er et nyt perspektiv ind i læreplanen. Vi har i pædagoggruppen 

brugt de sidste uger på at skrive os ind i en pædagogisk forståelse af, hvad science er 

for vuggestuebørn samt hvilke aktiviteter vi kan inddrage i vores hverdag. Vi vil 

gerne, i pædagoggruppen, diskutere vores udkast ansigt-til-ansigt, hvorefter vi 

melder vores pædagogiske tanker ud til jer.   

Vi skal efterhånden lave en del motorikvurderinger på børnene og vi skal sikre os, at 

vi får fulgt op på de resultater som vurderingerne viser. Vi har over de sidste uger 

lavet et idekatalog til labyrint-, føle- og muskel-ledsansen. De forskellige aktiviteter 

vil vi lave med alle børnene, så hele børnegruppen får gavn af indsatsen. 

 

Når vi starter op igen 

Som Mette Frederiksen meddelte på pressemøde forleden, vil regeringen begynde på 

en gradvis, stille og kontrolleret åbning af samfundet igen på den anden side af 

påske, hvis tallene fortsat er stabile og fornuftige.  

Vi ved altså ikke, hvornår, hvordan og i hvilket omfang vi åbner. Vi forestiller os, at vi 

skal bruge en del tid på at tage imod børnene og flere børn skal lære at gå i 

vuggestue – igen på ny.  

Mange familier er måske kommet ind i en anden rytme, fordi ingen ting er som det 

plejer at være. Vi vil gerne opfordre til, at I den sidste tid op mod vuggestue start 

kommer ind i jeres vante rytme igen, så det bliver så nemt som muligt for børnene at 

falde ind i vuggestuens rytme. 



 

Legeplads 

Når vejret tillader det, begynder vi at gå på legepladsen om eftermiddagen. Der er 

ikke så mange voksne på legepladsen om eftermiddagen. Det er derfor meget 

vigtigt, at I får sagt farvel til et kendt ansigt, så vi hele tiden er sikre på hvilke børn, 

der er gået. 

 

Forårsgarderoben 

Hvis I skal ud at købe regntøj, vil vi gerne bede jer købe det som et to-delt sæt. Vi vil 

også meget gerne have, at der er gummistøvler i alle børnenes garderober. Når I skal 

købe fodtøj til foråret, så husk at købe sko med velcrolukning. Det gør det meget 

nemmere for jeres børn selv at hjælpe til. Husk, at der skal være navn i alt nyt tøj og 

fodtøj. 

 

Sovetøj 

Sovedragterne, til alle de børn som sover udenfor, bliver snart for varme at sove i. I 

overgangsperioden er det vigtigt, at I selv sørger for, at der er passende sovetøj - 

f.eks. en sweatshirt, et par bløde bukser og en tynd hue - i kassen på badeværelset. 

 

Modulskemaer  

 
Husk at aflevere modulskema for juni senest den 30. april.  
  

Modulskemaerne ligger på hjemmesiden www.sktannagade34.dk. 

 

 

Jeg ønsker jer alle en rigtig god påske. 

 

 

Venlig hilsen  

Anja Kæmp Fagernæs, Pædagogisk leder  
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