
        Godt nytår til alle 
 

 

Håber I alle havde nogle dejlige juledage - 

samt har fået startet godt på det nye år. 
 

Mandag den 7/1 2019 er der opstart på projekt MGP og 4 uger frem. 

Januar og februar mdr. står i MGP´s tegn. For de børn, der ikke ønsker at deltage i 

MGPét er der selvfølgelig mulighed for at deltage i Søhulens andre aktiviteter. 

 

Søhulens MGP 2019  

Traditionen tro holder vi MGP på Søhulen, hvor børnene optræder med ”sang” og dans. 

Vi starter op mandag den 7.-1. 2019. Personalet vil guide børnene så alle får en 

forståelse af, hvad det vil sige, at deltage i Søhulels MGP. Børnene vælger selv om de 

har lyst til at deltage. Sammensætningen af grupperne og valget af musik bestemmer 

børnene selv. Vi opfordrer MGP- børnene til være mest mulig i Søhulen, for at 

grupperne har mulighed for at øve.  

Det er en svær, sjov og lærerig proces, som børnene skal i gennem sammen med 

personalet (se målene for MGP på næste side) Vi glæder os. 
 

Søhulens MGP torsdag den 7.-2. 2019 foregår i 

     Stubhuset, Grandgårdsvej 11, Støvring. 

 
0.– 1. klasserne optræder fra kl. 16.00 til ca. kl. 17.30 

2. – 3. klasserne optræder fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.00 

Dørene åbner 15 minutter før showet. 

 

Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer i Stubhuset – Drikkevarer kan købes.  

 

Generalprøve 
Tirsdag den 5.-2. 2019 er der generalprøve i vores gymnastiksal med 2. og 3. 

årgang, som vil optræde for bedsteforældre, børnehavebørn kl. 14:30 – til ca. kl. 16. 

Onsdag den 6.-2. 2019 er der generalprøve i vores gymnastiksal med 0. og 1. årgang, 

som vil optræde for bedsteforældre og børnehavebørn kl. 14:30 – 

til ca. kl. 16. 

 

Vil I være søde, at invitere jeres bedsteforældre til den 

generalprøve, hvor deres børnebørn skal optræde. 



Søhulens mål for MGP er at børnene gennem denne proces lærer at: 
 

Samarbejde: 

• kan arbejde i grupper 

• hjælpe hinanden med løsninger og praktiske ting (danse trin) 

Kan omgås andre konstruktivt: 

• kan forstå at andre også kan have ret (gå på kompromis) 

• bidrager til at gruppen har det godt 

• kan forstå, at man ikke altid kan få sit ønske opfyldt 

• kan opføre sig hensynsfuldt overfor andre 

Kan tage medansvar og være medbestemmende: 

• kan overholde aftaler 

• kan rose hinanden 

• kan trøste hinanden 

Kan sætte sig i en andens sted: 

• prøver at forstå hvad andre mener 

• prøver at forstå andres følelser 

Kan overvinde fiaskoer uden at blive slået ud: 

 • lærer at det mindst lige så meget handler om at deltage og ikke alle kan vinde. 

Kan udskyde impulser/behov:  

• kan vente på at bliver hørt og komme til 

• kan udtrykke egne behov 

Tror på egne meninger og holdninger: 

• forsøger med gruppen at løse konflikter - finde en fælles løsning gennem  

  diskussioner 

• tror på at man selv og gruppen kan noget 

Kan reflektere over egne handlinger: 

• kan vedgå egne fejl 

• kan genkende egne følelser og forstå andres ved aflæsning af mimik og kropssprog 

 

Vinterferie – uge 8 

Vi vil gerne have besked på Tabulex, om jeres barn kommer i Søhulen i vinterferien.  

Seneste tilbagemelding på Tabulex er den 4.-2. 2019  

 

 

 

Hilsen personalet på Søhulen 

 


