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Nu er det tid til at starte arbejdet med storbørnsgrupperne i Dagtilbud Østbirk. Vi glæder os til 

at udfordre børnene, lige præcis der, hvor de er udviklingsmæssigt. Vi håber I er klar til at 

gøre det samme derhjemme. 

 

Det at være en af de store forpligter. Jeres barn er født i 2016/17 og er enten fyldt 5 år eller 

gør det inden årsskiftet. Dermed øger vi forventningerne til dem og deres måde at være 

sammen med både børn og voksne på. De er rollemodeller for de mindre i institutionen, og 

dermed forventer vi de er gode kammerater, og at de hjælper de mindre.  

Vi forventer også, de er begyndende selvhjulpne omkring tøj, styr på egne ting og toiletbesøg 

– herunder tørre sig selv.  

 

Vi har valgt at kalde storbørnsgruppen i begge huse for ”Kometerne”, da vi oplever de er i 

rivende udvikling og er ved at være flyveklare.  

Vi starter arbejde med Kometerne i begge huse i uge 37, hvor der er Kometgrupper hver 

tirsdag og torsdag, som udgangspunkt mellem 8.30-12.00 - dog undtaget skoleferierne.  

Der arbejdes med udgangspunkt i Dagtilbud Østbirks Pædagogiske årshjul. Samarbejdet 

mellem grupperne vil vi udvikle på, når vi oplever grupperne fungere godt. 

 
Kometerne er:  

Skovhuset: Blåstue 15 Kometbørn, Lillastue 18 kometbørn. Gitte V, Tina og Trine er tilknyttet 

gruppen.  

Børnehuset: 14 Kometbørn. Tina og Marco er tilknyttet gruppen. 

 

 

I den første periode vil vi arbejde med: 
 

 ”Fri for Mobberi”.  

Dette for at understøtte gode relationer mellem børnene, samt at børnene er omsorgsfulde 

over for hinanden. Og sidst men ikke mindst, at de lærer at blande sig på den gode måde, se 

situationen fra en andens vinkel og reagere når der er nogen, der ikke behandles godt.  

 

 Handlemuligheder.  

Hvad kan man gøre, når noget bliver svært, samt vigtigheden af at lære at sige PYT!  

 

 
 Regellege.  
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Vi vil i hele perioden lege forskellige regellege, hvor børnene øver sig i at blive fanget, at være 

”den”, samarbejde og ikke mindst i at vente på tur.  

 

Alle tirsdage og torsdage vil vi have en fast struktur. Vi vil gøre det tydeligt for børnene, hvad 

der forventes af dem og hvad de skal lære, både ved at fortælle dem det, men også ved at 

vise det via billeder/piktogrammer. Vi vil hver gang starte med at synge en sang.  

 

 Efterårstegn. 

 Som hele Dagtilbud Østbirk arbejder med efterårstegn i august og september. 

 

 

Understøt dit barns sprog og sociale kompetencer hjemme. 

I kan understøtte børnenes sprog, tænkning og fortælleglæde ved at bruge nedenstående 

spørgsmål, når jeres barn kommer hjem og fortæller om en konflikt eller oplevelse. Vær 

nysgerrig på, hvad jeres barn tænker og oplever, samt se tingene fra flere sider. 

 

 
 

I vil løbende modtage information om hvad Kometerne er optaget af.  

Spørg gerne jeres børn om, hvad de har lavet og hvad de tænker om det?  

 

Giver dette brev anledning til spørgsmål, så kontakt os gerne.  

 

 

Venlig hilsen  

Tina og Marco Børnehuset 

Trine, Gitte V og Tina Skovhuset  

Kristina Kaas og Gitte Werborg 

 

 

 


