
Kære Forældre:  

Fugletema: I marts måned har vi fugletema. Vi har valgt temaet fugle, fordi vi vil bygge op omkring 
børnenes interesse og nysgerrighed.  
Målet med fugletemaet er at børnene får større kendskab til forskellige fuglearter, fuglenes lyde, hvad 
fugle spiser, hvor fuglene opholder sig, hvordan fugles fjerdragt føles og sange om fugle. At børnene får 
konkrete oplevelser med fokus på temaet. 
Tiltag: Vi vil fodre fugle i haven, se dem tæt på og tale om hvad de hedder. Vi vil kigge på udstoppede fugle 

som vi har stående nede i ”Verners hus”. Vi vil kigge i bøger om fugle, synge sange og lege sanglege om 

fugle. Sange vi vil synge: ”Højt på en gren en krage”, ”En lille Undulat”, ”En lille and med vinge”, ”Jeg ved en 

lærkerede”, ”Se den lille stær”, ”Jeg er en papegøje fra Amerika”, ”Tre små svaler”(tre små fugle). 

Lege vi vil lege: ”Høns lægger æg”, ”Alle mine kyllinger kom hjem”. 

Derudover vil vi have fokus på fugle og spor fra fugle på vores ture. Vi vil besøge børnehavens undulater og 

se om der er nogle unger/æg. Vi vil lave en fugl på en eller anden kreativ måde. 

 

I marts måned vil vi også nyde alle forårstegnene når vi skal ud på gåtur og cykeltur.  

Cykelhjelm: Det kunne være rigtigt godt hvis jeres barn har sin egen cykelhjelm med navn på her i 

vuggestuen, da vi på denne måde sikrer at hjelmen sidder perfekt på jeres barns hoved. Hvis I har en ekstra 

derhjemme, eller kan skaffe en ekstra, kan den ligge fast ovenpå jeres barns garderobe.  

 

Invitation fra forældrerådet: Forældrerådet har taget initiativ til en hyggelig gåtur i lokalområdet lørdag 

d.14.3.  kl.10.00 med efterfølgende kagespisning       

Det bliver super hyggeligt for jeres børn at vise jer, skove og stier som vi bevæger os i til daglig. 

 

Bedsteforældredag: Den 1.maj afholder vuggestuen bedsteforældredag kl 9.00 – 12.00. Der kommer snart 

en invitation, men bed allerede nu bedsteforældrene om at sætte kryds i deres kalender. 

 

Arbejdsdag: Vi glæder os til at få jer allesammen samlet til forårets fælles arbejdsdag d. 1. maj efter 

fyraften. I vil få nærmere information med tilmeldingsfrist, når vi har overblikket over hvad vi skal have 

lavet. MEN husk at sætte kryds i kalenderen  

 

Generalforsamling: HUSK! Sæt stort kryds i kalenderen d.16.april kl.19.00 – vi satser på at ingen af jer skal 

til 80 års fødselsdag på Amalienborg den dag       Generalforsamlingen er en vigtig begivenhed – og i år skal 

der også vælges ny skoleleder.  

 

   På alle medarbejdernes vegne Venlig hilsen Lilli Storm 

 


