
 

 
Kære forældre og børn på Lilla Stue 

 
 
Så er vi kommet godt ind i det nye år, og det er blevet tid til et nyhedsbrev fra 
os til jer, for Januar måned.  
Vi vil bestræbe os på, at I hver måned får et opdateret nyhedsbrev, så I kan følge lidt med i, hvad jeres børn laver, 
når de er i børnehave. 
 
Vi er stadig på Lilla Stue fra kl 09.00-12.30. 
I det tidsrum vil vi i januar måned stadig have fokus på årstider, ugedage mm.   
Og da jeres børn har været så super dygtige, har de nu lært om efterår og september, oktober og november, samt 
vinter og december og januar. Derfor vil vi så småt begynde, at koble videre på denne viden. 
Vi vil i denne måned, færdiggøre vores ”Års Cirkel” som hænger på væggen på Lilla Stue.  
Planen med Års Cirklen er, at børnene får et mere visuelt syn på, hvornår på året de har fødselsdag, hvilken årstid, 
hvilken måned og hvilken dag. Det giver grobund for mange gode snakke om alt mellem himmel og jord. 
 
(Se stuens rytme for januar nedenfor.) 
 
09.00 – Lilla Børn samles på Lilla Stue (vi fører protokol, så vi har et overblik over hvem vi er her) 
09.05 – Vi spiser en formiddagsmad eller to 
09.30 – Vi afholder samling 
10.00 – Dagens aktivitet påbegyndes 
11.30 – Vi spiser madpakker 
12.15 – Vi går i garderoben og derefter ud på legepladsen, hvor vi mødes med Mejeristerne, hvorefter vi alle bliver til 
Lilla Børn 
13.30 (ca) – Vi spiser eftermiddagsmad 
 

Aktuelt på Lilla Stue er emnerne i samlingsstunden pt.   

• En snak om årstiden – Vinter (Nøgne træer, sne, kælke, snemænd og Nytår) 

• De tre vintermåneder – Hvem har fødselsdag hvornår og hvad betyder det? 

• Ugedagen – Hvad er først på ugen og sidst på ugen og hvad er weekend? 

• Dagens dato – Vi har fokus på tal og øver os i at gennemskue rækkefølgen og tæller dagens tal. 

• Vi synger og spiller med rasleæg – (Børnene skiftes til at vælge sange) 

• Vi starter dagens aktivitet og legeaftaler. 
 

Ugeskema 
 
Mandag  – Hal dag  
Tirsdag  – Kreativ dag 
Onsdag  – Tur dag 
Torsdag – Spilledag/Svømme dag 
Fredag – Fredags fest (Vi prøver at spille de musik ønsker børnene kommer med) 
 
I Februar er vi ved at ”brygge lidt sammen i gryden” for vores kommende skolebørn på Lilla. 
Vi vil de dage det er muligt, afsætte ca 30-45 min, hvor vi sammen ”leger” skole. 
I vil få yderligere info, i det kommende Nyhedsbrev for Februar måned. 
 
 

Vi ser frem til en dejlig januar måned. 
 
Hilsen Lilla Stue 
Malene og Line 

 

Nyhedsbrev 
Januar 2023 

Lilla Stue 


