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Frydenlund den 12. maj 2022 

Børnehuset Frydenlund består af en vuggestue (45 børn) og børnehave (60). Vi er 
beliggende i et område, hvor alle sociale lag, uddannelsesniveauer, bolig- og familieformer 
er repræsenteret. Institutions børnesammensætning afspejler området. 

I institutionen har vi ca. 50 % børn med dansk som andetsprog og udsatte familier. 
Børnegruppens behov kommer til udtryk på mange forskellige måder, det er derfor vigtigt 
med et fokus på ressourcer og at vores børn har forskellige behov. 

Grundet en meget differentieret børnesammensætning arbejder vi meget med fællesskaber 
og sprog. Legen har vi som grundlæggende værdi i vores arbejde. 

Mange af vores børn kommer aldrig ud og oplever kulturelle tilbud med deres familier. De 
kommer ikke på museer, teater, biograf osv. De ser tv og bruger Ipads. Derfor gør vi os 
umage med at de får kulturelle oplevelser med institutionen. 

Rebekah Caputo's ide med dukketeater, figuren Lille Bjørn hvor børnenes egen involvering 
udvikler stykket er vi ret begejstret for. Det er en teaterform, som både er med til at åbne 
børnenes fantasi og deres oplevelse af, hvad teater og kunst også kan være. Det er ikke 
skærmunderholdning, det udfordrer deres tænkning og forestillingsevne. Og det er 
samspillet mellem kunstner, figuren, børnene og børnefællesskabet der skaber forestillingen. 

Temaerne for forestillingen venskab og leg passer lige ind i vores værdier for det gode 
børneliv. Og det vil helt sikkert også være en rigtig god ramme for sprogudvikling både 
under forestillingen og i de samtaler vi helt naturligt vil have med børnene de følgende 
dage. 

Vi håber, det vil lykkes at finde penge til en forestilling som denne. Det er en kulturel 
oplevelse, vores børn meget sjældent vil få tilbudt. 

Jeg anbefaler på det varmeste Rebekah Caputos projekt. 

Venlig hilsen 

Børnehuset Frydenlund 
Fuglebakkevej 62-64 
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