
                           SKOVTROLDE OKTOBER 

 
I oktober vil vi i Skovtroldene have fokus på HVEM ER JEG.  

Vi vil gå/cykle ud til hvor børnene bor og snakke om deres familie. Med dette emne vil der være rig 
mulighed for at styrke relationsdannelser børnene imellem, børnenes sprog samt deres personlige 

og sociale udvikling. Vi skal lave et stamtræ for hvert barn, hvor der vil være dialog omkring barnets 
familie. Her vil vi gerne bede om et stykke papir med navne på bedsteforældre og oldeforældre, 

som vil blive skrevet i barnets stamtræ - de får med hjem til evig eje. 
Marius fylder år og dette skal skam fejres med manér! Derudover er der i oktober måned “Bag for 

Børnetelefonen”. Vi har plukket havtorn og æbler, som vil være fyld i lækre muffins.  
 

                                              Vi ser frem til mange spændende timer med jeres børn. De bedste hilsner fra Karin, Elisa & Carina.  
 

1 tors Vi er i Vores Skov: Intro til HVEM ER JEG 

2 fre LEGEKUNST  

WEEK WEEK WEEKEND 

5 man Vi besøger 2 børn 

6 tirs Vi er i Vores Skov, fejrer Marius’ fødselsdag og Bager for Børnetelefonen 

7 ons Vi besøger 2 børn 

8 tors Vi er i Vores Skov og arbejder med emnet HVEM ER JEG 

9 fre LEGEKUNST 

WEEK WEEK WEEKEND 

12 man Vi planlægger på dagen 

13 tirs Vi planlægger på dagen 

14 ons Vi planlægger på dagen 

15 tors Vi planlægger på dagen 

16 fre Vi planlægger på dagen 

WEEK WEEK WEEKEND 

19 man Vi besøger 2 børn 

20 tirs Vi er sammen - hver for sig - 3 voksne - 3 grupper 

21 ons Vi besøger 2 børn 

22 tors Vi er i Vores Skov og arbejder med emnet HVEM ER JEG 

23 fre LEGEKUNST 

WEEK WEEK WEEKEND 

26 man Vi er i Vores Skov og arbejder med emnet HVEM ER JEG 

27 tirs Vi er sammen - hver for sig - 3 voksne - 3 grupper 

28 ons Vi er i Vores Skov og arbejder med emnet HVEM ER JEG 

29 tors Vi er i Vores Skov og afslutter emnet HVEM ER JEG  

30 fre LEGEKUNST 

 


