
Børnehuset Gemmet  

Børnehuset ved Brønshøj Menighed  Gemmet 10  2400 København NV  

Tlf.: 38 60 51 21  E-post: gemmet@mail.tele.dk  www.gemmet10.dk 

Cvr-nr. : 61 02 26 19. EAN-nr.: 5798009693143. Nordea reg.nr. 2137 kontonr. 8210 002 945 

C:\Users\Privatsekretæren\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\SY5L5797\2016-01 (2).docx 

 
 

18. januar 2016 

Kære forældre 

Så er vi startet på et nyt år med nye mål og masser af energi efter en dejlig lang ferie. 

Helt som planlagt skal vi i dette år arbejde med de sidste tre læreplaner, så vi i slutningen af året har revideret 

alle vores læreplaner. 

Når bestyrelsen sidst på denne måned har godkendt vores årsplan m.v., får I sendt evalueringen af 2015 og 

årsplanen for 2016 ud via mail.  

I de første fire måneder af året skal vi arbejde med læreplanstemaet om "barnets sociale kompetencer". 

Stuerne skal selv lave deres mål for en periode på 14 dage, målet kan evt. forlænges så man arbejder med det i 

maks. fire uger. 

I får information om stuernes mål, på opslag som stuerne sætter op i garderoberne og efterfølgende 

dokumentation på, hvordan vi har arbejdet med målene. 

På vores personaledage i november lavede alle stuer mål for, hvordan de vil arbejde med "fri for mobberi" - det 

er jo netop en metode, der hjælper os med at arbejde med børnenes sociale kompetencer. Stuernes mål er 

selvfølgelig forskellige, da det er forskellige områder, de enkelte grupper skal styrke. Fri for Mobberi-metoden 

er for de 3- til 6-årige. Se også disse mål i stuernes garderobe. 

Fredagsaktiviteter 

For de 3- til 6-årige: 

Fredagens lege på legepladsen skal være lege, der styrker børnenes sociale kompetencer. Birgit, Gitte, Hanne 

og Nahla er ansvarlige for disse udendørs aktiviteter, der også er med til at forebygge "mobberi". 

For de 0- til 2-årige: 

For denne gruppe vil der også på legepladsen være sang- og bevægelseslege, der styrker de sociale kompeten-

cer. Ansvarlige for dette er Anders, Mie og Rikke. 

Mere om metoden "fri for mobberi" vil snarest være tilgængelig på vores hjemmeside www.gemmet10.dk. 

 

Hilsen fra os alle 

Merete 


