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1. Nytårsdag////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4. Velkommen tilbage fra juleferien. 

5. Turdag 

6. Emne, sprogarbejde 

7. Multisal for pære, emne for æbler 

8. Emne 

9 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11. Multisal for æbler, emne for pære 

12. Mad på bål 

13. Emne, sprogarbejde 

14. Multisal for pære, emne for æbler 

15. Turdag 

16. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18. Emne for pære, velkommen til nye børn hos æblerne 

19. Mad på bål 

20. Emne, sprogarbejde 

21. Multisal for pære, emne for æbler. Zoey 

22. Turdag 

23. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25. Multisal for æbler, emne for pære 

26. Dessert på bål 

27. Emne, sprogarbejde 

28. Multisal for pære, emne for æbler 

29. Turdag 

30. Oscar 4 år      ///////   ////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31. Multisal for æbler, emne for pære. Melia 4 år  



Nyhedsbrev for januar i frugthaven 

 

”snemand frost og frøken tø 

Gik en tur ved Søndersø 

Fandt en bænk og slog sig ned, 

talte lidt om kærlighed.” 

 

Vi vil først og fremmest ønske alle børn og 

forældre velkommen tilbage efter en rigtig 

dejlig juleferie og håber alle er kommet godt 

ind i det nye år.  

 

Vi ønsker tillykke med fødselsdagen til Oscar, Melia og Zoey.  

Vi byder velkommen mandag d.18.01.2021 til Cilja, Malte, Emily, Laura og Noah hos æblerne i 

frugthaven.  

 

Vores tema i denne måned er forsat kultur, æstetik og fællesskab. Vi vil have fokus på den danske 

kultur og traditioner. Vi skal blandt andet lave klassiske retter over bål, brændende kærlighed, 

boller i karry og pandekager. Vi skal kigge på hvordan det Danske flag ser ud og farvelægge et flag, 

samt høre den danske nationalsang. Vi vil tale sammen med børnene om, hvornår man bruger/kan 

se flaget. I forbindelse med emnet vil vi læse nogle eventyr fra H.C Andersen. 

 

Vi er fortsat meget ude, men vi har forsøgt at ændre lidt på strukturen i frugthaven så vi først 

kommer ud efter samling. Det kommer til at se således ud: 

Kl.8.30 Spiser vi formiddagsmad 

Kl.9.00 Holder vi samling indenfor 

Kl.9.30 Vores aktiviteter starter 

Som I kan se i månedsplanen, har vi i 3 af ugerne byttet om så turdag ligger om fredagen og emne 

om tirsdagen. Det er kun i disse uger.  

Om onsdagen laver Lone nogle sprogaktiviteter med de børn der primært har nogle sproglige 

udfordringer.   

 

Vi glæder os til det nye år med jer og håber det bliver et godt år. 

Venlig hilsen personalet i frugthaven.  


