
 

 

Nyhedsbrev fra Hjortestuen 

Vi er godt i gang med det næste halve års temaperiode, som handler om Natur, udeliv og science.  

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 der hjemme. 

 
Vi arbejder stadig i to grupper til samling og spisning, grupperne står på tavlen.  

Aktiviteterne er på kryds af grupperne og fælles. Der vil komme flere og flere fælles aktiviteter. 
 

 

 

 



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 til jeres påskefrokost;-) Vi 

var også så heldige at påskeharen kom forbi med et påskeæg til os alle sammen. Vi har afholdt vore 

traditionsbundne påskefrokost, her er det Hjorte børnene der er med til at bestemme menuen og 

dække bord og pynte op inden hele Engen samles ved bordene i køkkenet og spiser den dejlig 

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. 
 

JUNI: 

Det er hjortestuens 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😃 

 

Fremad vil der være mange datoer for Hjorte børnene, som at gode at sætte i kalenderen. 

Tirsdag den 26. april er vi inviteret til “ skolernes forårskoncert” i Jysk musik og teaterhus. 

Onsdag den 4. maj, kommer der en/to lærer og en pædagog fra Sølystskolen på besøg i Engen, for 

at møde jeres børn. 

Onsdag den 11. maj tager alle Sølystskolebørn til “store lege dag” (nærmere info kommer) 

Mandag den 16. maj, kan Sølystskolen tilgå overlevering materialet vedr. jeres barn. 

Tirsdag den 24. maj (ikke helt fast), besøger de kommende Sølystskolebørn skolen, for at hente 

skole-venbreve. 

Torsdag den 2. juni tager alle Hjorte til 112-dag i Lunden, sammen med hele kommunens 

kommende skolebørn. 

Onsdag den 15. juni er det bedsteforældre/ven- dag kl. 14-16. 

I uge 25, dagen er ikke fastsat endnu, men her tager vi på den store afslutningstur til Aqua. 
 

Der kommer flere spontane og planlagte besøg på Sølystskolen. 

Vi har også fået fat i en gymnastiksal ved Alderslyst beboerhus nogle mandage/tirsdage frem til 

sommerferien. 
 

De bedste hilsner fra 

Mona, Christina og Line 

 


