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Børnehuset beretter… 

Fredag blev det nu igen, og vores to temauger med lys og mørke er afsluttet. Sikke nogle lærerige 

uger, både for børnene og personalet. Der er blevet produceret lygter af 

mælkekartoner, lanterner af syltetøjsglas og fin udsmykning til vores 

vinduer med glimmer, glitter og laminering. Som jeg skrev i sidste uge, 

er børnenes fantasi blevet udfordret, og denne uge var ej heller en 

undtagelse. Torsdag drog vi som vanligt i hallen, hvor Lene agerede 

historiefortæller og nogle af børnene blev headhuntet som skuespillere. Resten af børnene 

placerede måsen på madrassen og gjorde sig klar til et teaterstykke om 

prinsessen på ærten. Kongen og dronningen blev spillet af Johan og Emilie, 

prinsen af Tobias og Anja agerede prinsesse med hold i ryggen. Historien var 

lige dele spændende og uhyggelig, men dens overordnede formål foruden at 

være god underholdning og drama-øvelse for børnene, var at give et skud til 

fantasien, hvilket i særdeleshed lykkedes da puderummet senere blev forvandlet til en 

seng med tusind madrasser (puder), Neo var prinsessen på ærten, som blev spillet af Anton, ærten 

altså 😊 … De skønne skønne børn.  

Vores forældrekaffe var også en god succes, og det er simpelthen så dejligt 

at i kommer og bakker op omkring de dage. Det højner både det sociale 

mellem jer forældre, men også dét, at jeres børn føler at i virkelig bakker 

op omkring deres hverdag her i huset – så tak for det.  

Som i har kunnet læse i Troels fredagsbrev, havde vi torsdag aften besøg af 

Dion Sommer. En interessant mand, som slår et slag for den frie leg, 

med moderat indblanding fra voksne. Os i personalegruppen sad 

heldigvis med et bredt smil på læben, for det er jo netop det vi hver 

dag forsøger at gøre, når vi blandt andet bygger huler af gamle 

juletræer, eller fodre fantasien gennem teater, fortællinger og sang. Vi 

forsøger at skabe en sproglig kommunikation med barnet omkring legen, og derigennem får 

barnet en ’skjult’ læring, for pludselig tæller vi juletræer, guldæg eller træner sproget ved at kalde 
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personerne i historien for fe-feodora (som kan være ret svært at sige når man kun er to år, tre åg 

eller fem år).  

Claus har planer om at skulle til at bygge en mere sikker bålplads til vores legeplads. Derfor 

efterspørger han materialer – rafter, stolper brædder – har i noget liggende i tænker vi måske kan 

bruge, så sig endelig til, vi vil så gerne skabe det uderum for børnene som vi syntes de fortjener. 

 

Nu vil jeg slutte af, og ønske jer en rigtig god weekend.  

/Lone 


