
 Frittens månedsplan for december 2020

Vi skal forsat være mest muligt ude og det er ved at være en kold 
omgang. Derfor er varmt tøj nødvendigt. I må meget gerne tale med 
jeres børn om, at de skal bruge deres tøj. Vi kan love, at vi er efter dem, 
men de vil gerne snyde, tiltros for at det er dem selv der fryser.

Vi har over den sidste måned fået bygget to overdækninger, en ved fritten og 
en bagtil ved børnehaven. De giver os mulihed for at gå lidt i tørvejr og til 
sommer giver de skygge. 

Vi har gennem november arbejdet lidt med julegaver, og det forsætter vi med 
ind i  december. Der bliver ikke juleklippe/klistrer for familien iår, så vi laver 
juledekorationer med børnene. 

Børnene må meget gerne medbringe lille skål eller tallerken til dekoration.

I denne måned er emnet kultur, æstetik og fællesskab. Her er det oplagt, at 
tage fat i vores juletraditioner, som i større eller mindre omfang rummer alle 
tre temaer. Juletraditioner er kulturrelt bestemt og er nogle værdier som 
vidrebringes via de aktiviteter vi og jer som forældre præsenterer børnene for. 
F.eks  lucia, mad, klippe julepynt, synge, kirkebesøg d. 24.12 , danse om 
juletræ, og meget andet.

Ætetiske oplevelser sker via den sansning/følelser som børnene oplever 
inviduelt i aktiviteter, og ved deltagelse i små og større fællesskaber. F.eks. 
glæden ved, at lave julegaver, opleve dufte der knytter sig til jul, gå lucia, 
hygge med julemusik og dans, situationer hvor vi alle er samlet  og udveksler 
stor og småt. Samt alt det er foregår imellem børnene og i det der foregår i 
privatsfæren omkring kultur, æstetik og fællesskaber. 

Vi bruger onsdagene til emnet og har fået Charlotte (vores 
pædagogmedhjælper) til, at fortælle om Ase tro som hun kender til. Vi får 
præst på bsøg d. 16. 12. som kommer og  fortælle lidt om jule evangiliet og  
synger et par jule salmer sammen med os.

Vi synger ”fællesang” om onsdagen hvor Rune giver den på guitar til diverse   
julesange. 

Vi regner med, at Filip som vanligt kommer og spiller op til juledans i den sidst 
uge inden jul. Det blive udendørs og så kunne lidt sne jo være hyggeligt.

Efter nytår vil 3. klasse få mulighed for, at gå i klubben både mandag, tirsdag 
og onsdag. Det er frivilligt, så de må hjertens gerne være på fritten, hvis de 
hellere vil det. Aftal med jere børn hvor de vil være og giv os besked via 
tabulex.

Juleferien nærmer sig og snart er det d. 18 december hvor børnene får 
juleferie fra skolen. 

Vi er her til d. 23.12, men vi vil rigtig gerne vide om jerres barn kommer i 
dagene op til jul -  i kan melde til og fra i Tabulex.

Vil i være rare, at tømme jeres barns garderobe inden i går hjem på 
juleferie, så kan vi få gjort julerent i garderoberne.



Aktivetete kalender

49.

Mandag: Skovtur til nærliggende skov 

tirsdag: spilledag/ juledekorationer

Onsdag: hyggedag og sang.

Torsdag: spilledag /juledekorationer

Fredag : båldag

50

Mandag: Juleaktiviteter

Tirsdag: Spilledag/ juleklip

Onsdag:  Hyggedag , sang mm.

Torsdag: spilledag/juleklip

51

Mandag: Vi går en tur i byen hvis 
vejret tillader det.

Tirsdag: spilledag/juleaktiviteter

Onsdag: Præst  besøg og 
fællesfødselsdag 

Torsdag: Spilledag /bagning

Fredag : bagning

52

Mandag: Det sidste julepynt 
færdggøres. 

Tirsdag og onsdag:

Vi hygger og får noget frisk luft og 
motion inden vi skal spise og hygge 
med familen i juledagene.

Vi takker jer forældre, for et godt samarbejde gennem året. Det har være et år
med mange udfordringer og afsavn, et år som vi aldrig glemmer.

Det har ikke været muligt, at have den sædvanlige daglige
dialog omkring børnene som tidligere, når afhentning foregår i
en døråbning. Vi håber, at i ringer eller skrive hvis der er noget i
føler skal vendes. 

Vi ønsker alle en rigtig god jul samt et godt nytår og håber, at
2021 bringer  os mulighed for igen at kunne være sammen med
familie og venner.  Ses igen i 2021. 

Julehilsen fra Rune, Charlotte, Malene og Helle


