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Kære forældre 

Eftermiddagsgrupper 
Som tidligere skrevet giver de ekstra ressourcer, vi har fået på budgetåret 2017, mulighed for at arbejde mere 
i mindre grupper – også om eftermiddagen. Derfor har vi dannet ti grupper, der sammen med en af de tre 
ressourcepædagoger Louise, Amanda og Karina skal arbejde en eftermiddag om ugen fra kl. 13.00 til 16.00. 
Du kan se disse grupper på side 2. 

Meget forskning viser, at læring og trivsel sker bedst i små grupper. Samtidig vil der være lidt færre børn på 
stuerne om eftermiddagen, fordi nogle børn vil gå fra deres stuer og lave aktiviteter samen med 
jævnaldrende børn fra andre stuer. 

Det er muligt at eftermiddagsgrupperne går på tur, men hvis du/I ikke har fået besked på forhånd, vil de være 
hjemme senest kl. 15.00.  

Hvis du henter meget tidligt en dag, hvor dit barn skal i eftermiddagsgruppe, skal du give besked om morgen-
en, så han/hun ikke kommer med på en tur. 

De mindste børn er ikke med i eftermiddagsgrupperne. De har brug for deres vante rammer, relationer til 
børn fra deres egen stue og personale fra deres stue. Men når nogle børn forlader stuerne om eftermiddag-
en, giver det personalet mulighed for at give de tilbageværende børn mere opmærksomhed. 

De grupper hvor de fleste børn sover til middag, starter først kl. 14.00. De børn, der skal i skole til sommer, er 
ikke med i eftermiddagsgrupperne - de har travlt med deres teater. 

Hvis I har generelle spørgsmål, så spørg Merete. Hvis I har spørgsmål om jeres barn, er det ressourcepæda-
gogen på eftermiddagsgruppen eller personalet på jeres barns stue, der skal give jer svar. 
 

Hilsen 
 

Alle i Huset/Merete 
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Gruppenavn Børn Pædagog Samles 

Tulipaner Rebecca, Ayman, Alma, 
Signe, Menna, Florian 

Louise Mandag 

Roser Casillias, Eda, Farhin, 
Hanin, Hadi, Hugo 

Karina Mandag 

Syrener Sami, Jaycee, Emma M, 
Melina, Lajal, Diana 

Amanda Tirsdag 

Mælkebøtter Maleeka, Vitus, Viggo, 
Aliya, Serena, Selim 

Karina Tirsdag 

Vintergækker Shresta, Abd Rahman, 
Olivia, Mona, Betim 

Louise Onsdag 

Erantis Axba, Alberte, Ellen, 
Elin, Elma 

Amanda Onsdag 

Violer Jeremy, Eliot, Kanita, 
Muqadisa,  

Karina Torsdag 

Bellis Elias, Bodin, Adam, Eyüp Louise Torsdag 

Krokus Maddie, Eloise, Konrad, 
William 

Louise Fredag 

Smørblomst Hadi, Lea, Mirna, Amin, 
Oskar, Jad 

Karina Fredag 

Der er flest børn i de grupper, hvor børnene er ældst. 

 

Ud over disse grupper er der sprogstimulering hver dag fra kl. 12.15 til 13.00. En lille gruppe hver dag, det er 
fast personale, der står for denne sprogstimulering. 


