
   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Måneden, der gik: I maj måned har vi talt mere om genbrug og det lykkedes os endelig, at finde tid til tur på 
den lokale genbrugsplads med rundvisning af en af deres ansætte, der bød på en masse forskellige 
sanseoplevelser og spændende ny viden. Vi har også været i gang med at male på gamle konservesdåser, som 
fremadrettet vil blive taget i brug til opbevaring af forskellige ting i børnehaven. I forbindelse med besøget på 
genbrugspladsen bragte vi nogle af fokusordene op som f.eks. sortering og container. Alt i alt synes vi at det 
har været et spændende forløb, der har sat nogle tanker i gang omkring vores miljø og genbrug.   
 
I juni har vi fokus Sankt Hans og de tilhørende traditioner, hvor vi bl.a. skal lave en stor heks til byens 
Sankthansbål som alle børnene får mulighed for at sætte deres præg på. Et projekt, der giver god anledning til 
at vi kan understøtte udvikling af børnenes finmotorik, koncentrationsevne og fantasi. 
 
 
Vigtige datoer:      3/6 Lille Grundlovsdag 
                                 8/6 Tur til Røsnæs 
                               14/6 Sommerfest 
 23/6 Sankt Hans 
 
Maddage:             25/5 Indisk kyllingegryde 
                                 1/6 Kyllingefrikadeller med pastasalat 
                               15/6 Hjemmelavet pizza 
                                   
Båldag:              22/6 Spejlæg m. rugbrød. Husk madpakke 
                             
                                                    
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Bevægelse. 
Som altid har vi særlig fokus på at få bevægelse med i læringsmiljøerne og i de faste aktiviteter. Alle børn skal hver  
dag have pulsen op og minimum ½ times bevægelse. 
I juni leger vi bl.a. den farlige heks, Postmand, sild i tønde, avisstafet og fang kongen.  
 

Læringsmiljøer 
Læring foregår hele dagen – også når der ikke er faste aktiviteter.  

Velkommen til børnehavens nyhedsbrev 
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Børnenyt 

 

Jættestuen:  
 

Velkommen til: Noah 
 
Farvel til: Victor 
 
Tillykke med fødselsdagen til: Noah 



   
 

 
 
 
 
 

 

Personalenyt 

 

 

Ferie o. lign.:  
Studerende: 
Praktik og lignende:  

 

Bestyrelsen har ordet 

Sommeren står for døren - omend vi i skrivende stund må smide et par pinde i 
brændeovnen, for at jage den værste kulde væk. 
Vi har holdt en dejlig bedsteforældredag, og snart er det tid til sommerfest på den 
gode gamle måde, som før Corona. 
Mandag, den 30. maj mistede vi Anni Sørensen. Anni var den første leder af Gørlev 
Børnehave - senere Børnehuset - og nu Hobitten. Flere generationer af Gørlevs 
børn og forældre vil huske Anni for hendes klare pædagogik, hendes hjertevarme 
sind og hendes kamp for at alle skulle have en plads i fællesskabet. Anni skabte, 
bl.a. sammen med hendes mandes mand Jørgen, der også var pædagog, en helt 
særlig sammenhængskraft længe før det begreb blev moderne. Personale, børn og 
forældre blev et fællesskab, der alle arbejde med det mål at sikre børnene en tryg 
og positiv udvikling til hele mennesker. 
Anni var også med til at skabe dagplejen i vores lille landkommune, hvor man som 
noget unikt ansatte dagplejerne direkte under de lokale børnehaver. 
Anni mistede sin mand Jørgen i 2017, men efterleves af fire døtre, børnebørn og 
oldebørn. En af hendes døtre, Dorte, er frivillig i vores babycafe. 
Anni bisættes lørdag, den 4. juni kl. 12.00 fra Sct. Peders kapel i Slagelse. 
Æret være Annis minde. 
 

 

 

 
Læringsmiljøer i december 

 

Vi planlægger læringsmiljøerne på baggrund af børnegruppens behov for kompetenceudvikling, aktualitet (fx. 
årstider eller højtider) eller emnebaseret. Når vi arbejder med læringsmiljøer, inddrager vi elementer fra flere af de 
seks læreplanstemaer: 

• Barnets alsidige personlige udvikling  

• Barnets sociale kompetencer  

• Barnets sproglige udvikling  

• Krop og bevægelse  

• Natur og naturfænomener  

• Kulturelle udtryksformer og værdier 
Vi arbejder med de planlagte læringsmiljøer i 3 uger og evaluerer. 
 
Hvad:  Vi arbejder med Sankt Hans som tema. 
  
Hvordan: Vi skal bl.a. lave en heks til byens sankthansbål, tale om traditioner i forbindelse med Sankt Hans og lave 
bevægelsesaktiviteter, der relaterer sig til temaet.  
 
Hvorfor: For at styrke børnenes finmotorik, koncentrationsevne, fantasi og forståelse af traditioner i forbindelse med 
Sankt Hans.   
 
 


