
 

 

fastelavn 
Baggrunden for fastelavnsfesten er bl.a., at 
det er den sidste fest før de 40 dages faste 
inden påske. Her måtte man rigtig slå sig 
løs, inden man måtte ”indskrænke” sig i de 
næste 40 dage. En slags renselse. 

 

 

I Akeleje taler vi naturligvis ikke med 
børnene om dette. Vi klæder os ud – 
børnene bliver inviteret til fest, som i år er 
”oppe over skyerne”. Vi slår katten af 
tønden. Katten var før i tiden et udtryk for 
mørket og det onde, som folk ville 
overvinde ved at slå den ihjel. Nu er det blot 
symbolsk – og i bunden af tønden ligger der 
små poser med tørret frugt. 
 

 

 

Nyhedsbrev Børnehuset Akeleje 

Januar/februar 2023  

 

Godt nytår alle sammen!  

Så er vi kommet godt i gang her i huset i det nye år, og vi er 

begyndt på fastelavn tiden: dvs. fastelavnsris, hvor vi klipper 

masker og fastelavnskatte, synge fastelavnssange og lave 

sanglege og høre eventyr, der har katten som 

omdrejningspunkt. I år flyver vi ”Op over skyerne” med en 

raket. Hele stuen vil blive forvandlet til en magisk sanselig og 

stemningsfuld verden. Hvilke væsner møder vi mon: engle, 

feer, ørne, enhjørninger eller astronauter, solkongen eller 

månepigen? Vi glæder os! 

Ved siden af årstidsemnet vil vi lave et fordybelsesforløb med 

sproget som omdrejningspunkt. Der arbejdes i mindre 

grupper på overetagen med billedlotteri, dialogisk læsning, 

mundmotoriske lege mm.  

Eurytmi fortsætter om onsdagen med blandede grupper. 

Torsdage er stadig ”skoleleg” for de kommende skolebørn. 

Lige nu arbejdes der med formtegning, der er en forgænger 

for selve skrivning af bogstaver. Efterfølgende dykker vi ned i 

temaet tal og måling. 

Fra den 1. februar vil vi gerne undgå, at der kommer 

legetøj/bamser med i børnehaven. Vi tror, det vil give mere 

ro i løbet af dagen og i legen. Aftalen bliver: Når man starter 

som 3-årig, har man sin bamse med i et års tid. Efter det må 

man gerne vise den/det om morgen og så give det til 

mor/far, for at de kan tage det med hjem igen. Hvis man har 

brug for trøst, har vi nu fået en trøsteengel i skuffen. I må 

gerne tage snakken med jeres barn derhjemme. 

Vigtige datoer 

• Fastelavnsfest med temaet ” oppe over skyerne” 

fredag den 10.02 kl.10.00 

• Vinterferie i uge 7, I har fået en mail omkring det med 

tilbagemelding senest den 27.01.  

• Forældreaften 2.3. kl.19.30 

Til sidst vil vi lige bede jer om at hjælpe os med at holde styr 

på garderoben (vi er i den sjove årstid, hvad det angår     ): 

kig på tøjet i glemmekurven og på radiator. Stil også gerne 

sko/støvler op på bænken, når I henter, så skåner vi 

rengøringsmandens ryg. Tak for det 

De bedste hilsner fra  

Akelejeteamet 

Andrea, Rina, Betina og Katja 

 


