
Nyhedsbrev rævestuen april 2022   
 

Kære Ræve forældre. 

Håber I har haft nogle dejlige påskedage      

Hverdagen på rævestuen: 

På rævestuen er vi begyndt at dele børnene op i 3 faste 

mindre grupper. Børnene vil være i de små grupper fra formiddagsmad/formiddagssamling som vi fremover 

så vidt muligt bestræber os efter at starte kl. 9 – børnene må derfor gerne være mødt ind kl. 9.  

Der vil også være en fast voksen i gruppen. De voksne skifter løbende gruppe, så alle voksne når omkring 

alle børn.  Vi har valgt at lave denne opdeling, for at give børnene større ro, overskuelighed og 

forudsigelighed i hverdagen. De 3 grupper vil have et fast sted hvor de holder samling og spiser om 

formiddagen og vi vil i alle 3 grupper have det samme samlings-tema som enten er ”bog, rim og sanglege, 

fri for mobberi, og selvkontrollege. Vi har ligeledes valgt at sammensætte grupperne både med årgang 

2016 og 2017 børn, da børnene dermed har mulighed for både at spejle sig og lære af hinanden, og vi 

oplever også at de lidt større børn drager omsorg for og hjælper de lidt mindre børn. Det kan godt være, at 

vi vil lave små justeringer i gruppesammensætningen undervejs, hvis vi finder det nødvendigt.  

De 3 grupper: 

Gruppe 1 – spiser og holder samling på rævestuen sammen med Ana 

Kevin 

Bjørk 

Maria 

Gry 

Oliver L 

Harald 

Astrid 

Amir 

 

Gruppe 2 – spiser og holder samling i sprogrummet sammen med Anja: 

Hugo 

Sador 

Johannes 

Anna B 



Aliya 

Carl 

 

Gruppe 3 – spiser og holder samling i multirummet ved køkkenet sammen med Marianne og Magnus: 

Ida 

Anna 

Bastian 

Alberte 

Walter 

Oliver 

Siv 

Bella 

Buster 

 

Efter formiddagssamling, vil vi igen alle mødes og lave små aktiviteter sammen – nogle aktiviteter vil være 

hvor alle børnene er samlet og andre aktiviteter vil være i små grupper, så selvom bedstevennen ikke er i 

samme samlingsgruppe, vil der være rig mulighed for at lege sammen i løbet af dagen. Ugeplanen på 

rævestuen er som følger: 

Mandag er vores turdag, tirsdag vil vi lave forskellige motorik-lege, onsdag er krea-dag, torsdag inddeles 

børnene i små legegrupper og fredag holder vi fælles morgensamling sammen med Engens øvrige børn fra 

mussestuen samt hjortestuen. Ugeplanen hænger vi op på tavlen i mellemgangen ved rævestuen. Vi 

uploader også fotos fra ugen på Aula, så i kan følge med i jeres børns hverdag på rævestuen. 

Derudover har vi fået mulighed for at låne Nordre fælleshus gymnastiksal og vi vil i den kommende periode 

en gang om måneden tage børnene med på tur til salen og lave forskellige bevægelseslege, motoriklege, 

boldlege mm. – nærmere info følger. 

Til frokost vil børnene igen være samlet og spise i deres små grupper. Anja og Ana spiser sammen med 

deres grupper på rævestuen og Marianne og Magnus spiser med deres grupper i multirummet ved 

køkkenet – vi oplever at dette giver ro, nærvær og mulighed for gode samtaler med børnene.  

Praktisk: 

Det vil være en stor hjælp, hvis I om morgenen vil hjælpe jeres børn med at lægge deres drikkedunk i en af 

de to hvide spande, som står i garderoben (der er et foto af jeres barn på den spand, som deres drikkedunk 

skal placeres i). Vi oplever at børnene ofte mangler skiftetøj, så det vil ligeledes være en stor hjælp, hvis i 

løbende vil følge op på det i jeres børns garderobe       

 



Laila - Inklusionspædagog: 

Hver mandag og hver anden fredag vil Laila som er inklusionspædagog i Alderslyst være på rævestuen. Hun 

vil have fokus på at styrke relationerne børnene imellem og børnefællesskabet på hele stuen. 

 

Naomi – en ukrainsk praktikant: 

Efter påske og frem til uge 25, har vi været så heldige at få en ung praktikant fra Ukraine. 

Hun vil være på stuen onsdage, torsdage og fredage fra 8.30-14.30 – vi glæder os til at tage imod hende. 

 

Forårstema: 

I takt med at covid-19 ikke længere fylder så meget i hverdagen, er børnene i hele Engen (rævestue, 

hjortestue og mussestue) igen samlet på tværs. De har igen nu mulighed for at lege sammen både inde og 

ude og vi holder igen fælles morgensamling om fredagen. I den kommende periode vil vi også sammen med 

hjorte- og mussebørn have en fælles temaperiode, som omhandler natur, udeliv og science og vores fælles 

fredagssamlinger vil være under samme tema. Hver måned vil stuerne skiftevis stå for samlingen. 

Målet med forløbet er at alle børn får nogle erfaringer med naturen og at de bliver nysgerrige og får lyst til 
at udforske naturen. Yderligere håber vi at børnene aktivt undersøger naturfænomener og får erfaringer 
med årsager, virkninger og sammenhænge. 

 
Vi vil også have fokus på, at vi får brugt kroppen og sproget i naturen. Her er de gode ord for perioden, som 
I også er velkommen til at lege med derhjemme. 

 
 



APRIL: 
Vi satte i gang med at rydde op i naturen og en snak om hvorfor det ikke er så godt med alt den skrald i 
naturen og vi deltog i international skraldedag. Vi har sået karse, og vi var også så heldige at påskeharen 
kom forbi med et påskeæg til os alle sammen. Vi har afholdt vore traditionsbundne påskefrokost, hvor 
hjorte børnene var med til at bestemme menuen, dække bord og pynte op inden hele Engen samlede sig 
ved bordene i køkkenet og spiste den dejlige påskemad. 
 
MAJ: 
Vi er ved at gøre klar i vores højbede og skal snart lave skilte og så diverse grøntsager.  
Det er også nu det vrimler med insekter og dem vil vi ikke gå glip af, så vi skal på opdagelse, måske vi også 
fanger nogle haletudser. I maj måned, er det også rævestuens tur, til at stå for fredagssamling og det bliver 
vildt. Vi skal øver sommerrim og sommersange og ikke mindst skal vi øve scienceforsøg, som vi skal vise for 
alle de andre i Engen, uuhhh det bliver spændende:-) 
 

Yderligere tiltag kan ses på stuens SMTTE😃 
 

Vi ser frem til nogle spændende måneder med jeres skønne børn. 

 

De bedste hilsner 

Marianne, Ana, Anja og Magnus 


