
' Minedsplan Nahn:patndjen November 2021 

Vi får en ny kammerat i gruppen. Her i mAneden starter Tamisa. Hende glæder vi as til at blive venner med. 

I november har vi tradition for, at vi arbejder intensivt med f orben:delser til julemarkedet. Der vil være dage 

hvor vi kan mangle fx pind, til at lave ting af, og hvor vi så lager på en spontan tur ud i skoven, for at la det 

bjerget. Vi vil her i gruppen stadig beholde vores skoledage, for at kunne nå, at komme germem hele alfabetet. 

Legekunst-projektet, som vi arbejdede med under Corona, blev aldrig gjort færdigt, så det vil vi la afsluttet på 

her i starten af november. Vi glæder os til udgangen af denne mllned, hvor vi skal holde julemarked sammen 

Dag: 

I. Mandag 

2. Tirsdag 

3. Onsdag 

4. Torsdag 

5. Fredag 

Weekend 

_8. Mandag 

9. Tirsdag 

IO.Onsdag 

Il. Torsdag 

12.Fredag 

Weekend 

15.Mandag 

16. Tirsdag 

11.0nsdag 

18.Torsdag 

19.fredag 

Wee nd 

23. Tirsdag 

24.()nSdag 

9. 

30. 'firsdaS 

I J 

med vuggestuen og f riskolcn. 

Man e hilsner fra Lene o Malthe 
Aktivitet: 

Legekunst forberedelser 

Legekunst forberedelser 

Legekunst forberedelser 

Legekunst forberedelser 

Legekunstfestival: Afslutning på forløbet Foræld.re kan deltage fra kJ. I 4. 

Julemarkedsforberedelser. Vi arbejder med tmg ti J em · ·1 ·u1 arkedet. 

Skoledag med bogstavet K. Kage og Kloak starter med K. Husk en ting. 

Mortens Aften. Hvordan var det nu med ham Morten? 

Vi skal ud og fælde juletræ! Hele børnehaven tager på fællestur. 

Fælles fredagsaktivitet: Kina 

Iser Vi arbejder med ting til julemarkedet 

Julemarkedsforberede { Lagkage og Limonade starter med L. Husk 
Skoledag med bogstavet . 

· . Ise V- arbejder med ting til julemarkedet. __ , __ ..,...,,1.,forberede r. 1 . 

Jwc:aw:u~ v· arbejder med ting til JUiemarkedet. 
emarkedsforberedelser. l 

Jut . . teater 
Fælles fredagsaktivitet: Hatte 

. aroe·der med ting til julemark~~t 

Jutemarlredsforberede_ls:- ~us~ Mikkel. Merle og Malthe s~t c t'(j 

...,,1"n Vi er nået til · Skolw;;uøe.• 

n..., .,1, •• 1 )Uså W\'C.,S ~"'• M. t'I børnetelefonen. IA/r ;uua l D 
Vi bager J 

Bag for en sag. . iut>e. der med ting til julcmuad.~c. 
forberedelser. V• 1 

Læreplanstema: 

Kultur, æsteti.lc og 
fællesskab. 
Kultur. æstet i.le og 
fællesskab. 
K uJtur, æstetik og 
fællesskab. 
Kultur. æstetik og 
f æUessk.ab. 
Kaltur. æstetik og 
fællesskab. 

Alsidig personlig 
udviklim!. 
Kmmmroikatiflll og · 

. æstetik og 
:llessbb . 

. umilling. 

Jul~ '; .l ·• .. t· l(.agenM Jag , 
dagse"ttv""' . 

F æUes f.re tholm Pn~· ø~ko~l~e----- -:-- Kuhur. æstetik og 

__ ..1,..A pA Hans _ _ 1, - .,•~n Vi OUUljlc,r ™-'""' pynt tæ11 ............. ~b. JuleJJUSI- tartede i w~aw,_, · '"~ 

...Lat,ed. Julen tyvs~~ ~ ~=:;-;.:k~olloeda~ lC~nwted;fibo~ ysst-·hl;;v~-.,;;, NN~. NN- i AA~lsi~·didJ'igg~pe.rso;.;;;~nl~i~l 

Social udvikling. 

Julevæi-.a . 1, •• 1 også tutve s ud ·1.1· g 

._,..a"1sdag! ~V~i~s,uu~Ll!!;J.ll!_!!usk!!!..!.!,!tln~•i:..· - ~ ~ J -=--:~ =-~ ~ \ Vl~ ~~•n--....:..·_ ~ I bar fiou-- det løs. 

~: ~isse!- I mor en ' ~ ;. I\ ~.,_ 2' 
it . 


