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Avisen har til formål at informere om nyheder vedrørende Vejlernes
Naturfriskole,
Naturbørnehaven Viben, Naturdagplejerne Mejsen og Musvitten, samt
stof fra lokalområdet til
børn, forældre, bedsteforældre og andre interesserede.

- Avisen vil følge årstiderne og blive udgivet 4 gange årligt.
Avisen vil indeholde:

◦  Nyt fra skolelederen
◦  Nyt fra bestyrelsen
◦  Nyt fra skolen
◦  Nyt fra Viben
◦  Nyt fra Mejsen og Musvitten
◦  Friskolekalender samt Kultur/foreningskalender
◦  Naturvejlederen  Tips & Tricks
◦  Hvad børn dog siger.....
◦  Og meget mere………



Målet med undervisningen er, at børnene lærer
at respektere andre, at de tager ansvar for sig
selv og ikke mindst, at de udvikler sig mest muligt
fagligt, socialt og personligt.
Midlet er et dygtigt personale, der utrætteligt
arbejder med at udvikle undervisningen.
Vi har valgt at give vore elever en del mere
undervisning end de har været vant til fra
folkeskolen.
Vi har valgt at bruge vores enestående natur og
de mange lokale ressourcer, så undervisningen
er blevet mere nærværende, aktiv og personlig
for vore elever.
Vi har valgt at organisere undervisningen, så
store og små elever lærer hinanden at kende,
lærer at hjælpe hinanden og lærer at respektere
hinandens forskellige forudsætninger.

Vi har valgt at ansætte voksne, der ikke er bange
for at tage ansvar, så alle elever kan koncentrere
sig om at lære og at være i forvisning om, at de
voksne sætter rammerne for en god skole.

Vi minder konstant hinanden om, hvor heldige vi
har været. Men held alene har ikke kunnet gøre
det – vi har også været dygtige!

Vi har løftet i flok!

God jul og godt nytår til jer alle
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At løfte i flok
At drive en friskole er et stort arbejde, især når
man har sat sig det mål, at det skal være en
god en af slagsen.

Nogle friskoler lægger vægt på at ansætte
”den rigtige” leder, andre at have ” de rigtige”
linjer, nogle køber iPads til alle elever, andre
profilerer sig på ture til udlandet for alle elever.

Vi løfter i flok.
Vores gode start er et resultat af interesserede
og arbejdsomme forældre, en nærværende og
handlekraftig bestyrelse og et engageret og
loyalt personale.

Forældre og bestyrelse har formået at skabe
rammerne, der har muliggjort, at personalets
store indsats har båret frugt.
Vi har investeret en del penge, en lille million,
i vore bygninger. Dels i et nyt fyringsanlæg og
dels i solceller.
Desuden var skolen indrettet til
indskolingsbørn, og selvom vi overtog
velholdte bygninger var der ikke investeret i
opdaterede undervisningslokaler.

Det er ingen hemmelighed, at mange friskoler
døjer med en anstrengt økonomi. Vi har været
fast besluttet på, at vores friskoles nuværende
sunde økonomi skal bruges på at sikre
fremtiden.

Tiden lige nu
I bestyrelsen er der fuld fart på arbejdet. I
øjeblikket er vi ved at få sat fliser op i det nye
omklædningsrum. Vi har fået projektorer i alle
klasseværelser. Vi er gået i gang med at
installere solceller på skolen og i børnehaven,
så vi bliver selvforsynende med strøm. Det er
i øvrigt det største anlæg i hele Thisted
Kommune. På grund af pladsmangel har vi
desuden lejet et lokale på ca. 100m2, som skal
bruges til de mere praktiske værkstedsfag. Når
frosten går af jorden, starter vi på at bygge en
multibane, som kan aflaste boldbanen, når
især de store elever boltrer sig.

Endvidere er det sjovt at følge med i debatten
i medierne omkring folkeskolen lige nu.
Regeringen er kommet med et forslag, om at
børnene skal have flere timers undervisning

Niels Jørgen Andersen
Skoleleder

om ugen, og undervisningen skal være mere
praktisk, fordi man på den måde lærer bedre.

Man skulle tro, regeringen har kopieret den
struktur, vi har valgt at bruge her hos os. Det er
faktisk nøjagtigt det, vi har gjort, siden vi startede
skolen. Når en elev har gået hos os i 6 år, har
eleven haft 7 års lektioner, samtidig med at
undervisningen er mere praktisk. Ydermere stiller
vi krav til både lærerne, eleverne og forældrene,
så vi i samarbejde får givet vore børn den bedste
start på livet. Vi synes, det er vigtigt, de får de
bedste muligheder for at vælge.

Alt i alt går det godt. Det, der er allervigtigst, er,
at vi har et sted, hvor børn og voksne trives.

Ole Bundgaard
Bestyrelsesformand
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Forunderlig sne og herlige
Vibeunger

I en naturbørnehave er vejret altid et emne, der
optager os. Fra et voksent synspunkt er det ofte
det praktiske omkring det aktuelle vejr, der
bliver vendt: Hvordan skal børnene klædes på?
Er der behov for solcreme?, en ekstra trøje?,
varmt/koldt at drikke? Kan der skaffes
skygge/læ/ eller tørt ”opholdsrum” derude? osv.
I skrivende stund er vi optaget af SNEVEJR.
Lige så snart vi hørte om den kommende sne,
fik vi gang i drømmene og minderne fra sidste
vinter. I de mørke morgentimer blev der klippet
og klistret et væld af karton-snemænd til at
pryde vore vinduer – og alt imens sproget og
finmotorikken ubemærket blev trænet, gik
snakken om det glædelige vejrskifte.
Og så kom den endelig – den fine hvide sne.
Og sneen blev bare ved og ved med at drysse
ned.
En meeeget ung skoleelev konstaterede: ” Det
her … det er sne som i de gamle dage!”.
Når sneen kommer, så rydder vi (næsten)
kalenderen og overgiver os til leg og oplevelser
i det hvide landskab.
For når man er et barn, er sneen magisk og
forunderlig – tænk at det hvide drys kan byde
på så mange oplevelser. I barnets univers
findes der ingen bekymringer om høje
varmeregninger eller farlige, ufarbare veje.
Næ … den indbyder blot til fantasi og leg. Der
bygges snemænd og ”snehuse”. Der tegnes i
sneen med vand- og frugtfarver – OG SÅ
KÆLKES DER!!! Op og ned, op og ned ad
bakken i en uuuuendelighed i jagten på den
gode tur. Den hvor det kilder i maven, fordi det
går susende stærkt, og man kan kommer rigtig
- rigtig langt.
Det er også der, hvor der grines højt af glæde,
når det lykkes at ”køre på række”.
Børnenes motoriske og sociale færdigheder får
et gevaldig boost på sådanne dage. Nye
relationer og venskaber opstår i den fælles
oplevelse.
Der er selvfølgelig mange ”ups-ture” imellem,
hvor man drøner ind i krattet eller ind i det lave
stakit, der skiller de, der er på vej op, fra de,
der er på vej ned. Eller hvor den eneste
mulighed for at undgå en kollision er at lade sig
tippe af slæden og måske lande lidt ublidt i den
sammenkørte sne.

Sommetider ender ”ups-turen” med et grin og
andre gange ender den med en øm legemsdel
og nogle tårer. Så bliver man hjulpet på højkant
igen og får trøst af en voksen, der får det
værste sne børstet bort og tørret de øjne, der
løber over.
På sikker afstand kan vi kikke - forundret og
med lidt ærefrygt - på de store skolebørn, der
tør ”slås i sne”.
”Aj – Det må altså gøre ondt at få en snebold
i håret”, siger en af småpigerne med stor
medlidenhed om den uheldige skoledreng, da
vi passerer boldbanen. Jo empatien er i orden
og retfærdighedssansen på plads i det lille
pigeliv.

Et par optimistiske smådrenge, der har haft lidt
for mange ture ind i krattet på kælkebakken,
hiver på trods af sneen forsøgsvis et par
løbecykler ud af cykelskuret. En kedelig
voksen (undertegnede) - der et kort øjeblik har
glemt, at enhver må gøre sine egne erfaringer,
gør et halvhjertet forsøg på at få knægtene til
at opgive deres ide, velvidende, at det nok ikke
bliver en succes, drengene nu er på vej til at
opleve.
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”Man kan altså godt køre i sne Kirsten”, lyder det med stor overbevisning fra dem. Hvorefter
drengene ihærdigt moser igennem det 30 cm. høje snetæppe. Den kedelige voksen bliver
optaget af en anden lille fyr med våde vanter  – Et nyt par fremskaffes og hjælpes på. - Nu ligger
de to orange løbecykler efterladte i sneen.  Og da vi lidt senere krydser hinandens veje spørges
der til cykelturen. ”Man kan altså ikke køre i sne Kirsten”, forklarer småfyrene mig  nu , en anelse
belærende… ,nu deres egen erfaring rigere.

Nogle timer i sneen tærer på kræfterne. Varmen forlader efterhånden både hænder og fødder.
Madpakker og hygge inden døre lokker os ind.
Det kolde vintervejr giver os mange anledninger til at snakke om påklædning: Hvilket tøj kan
man holde sig varm i ? Hvilke vanter er bare de bedste? Er sko gode at ha’ på ude i sneen?
osv.
Børnene får en masse ”aha-oplevelser ”og en del begreber kommer på plads. Hvordan føles
det at fryse?, eller at svede? Kan man tage bukser på, når man har taget vanterne på ?
Det giver også udfordringer at få fingrene ud i de rigtige huller i handsken og at trække
buksebenene ud over støvlerne, så den kolde sne ikke finder ind til huden.

Og på sådan en dag, hvor ”tøjsnakken” har gode kår i garderoben, siger en voksen med et glimt
i øjet til en pige der er på vej ud, før hun er helt påklædt ”Hvis du går ud uden hue, falder dine
ører vist af”. ”Nej for de sidder fast med, noget … her!”, svarer pigen og trækker i ørerne, så
huden giver sig.
Nu er sne jo mere end kælkebakke og snemænd. Så i Viben håber vi på, at vi også kan nå at
lege nørder og under søge sneen lidt nærmere, før den forsvinder: Hvor meget vand kommer
der ud af en snebold, når den smelter? Eller hvad sker der, når man drysser salt - eller måske
sukker, på sne?
Vi skal også nærstudere istapper og snekrystaller under lup, og vi skal fryse vand til is, samt
lave islygter.

-Og nå ja … Vi skal jo også liiiige ha’ lavet julegaverne til mor og far færdige – Det er vel nok
en travl, oplevelsesrig og dejlig tid.

Vinterhilsen
Kirsten Søgaard Jeppesen
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Mejsen og Musvitten

Den 2. november havde Mejsen og Musvitten
inviteret til bedste/oldeforældredag i salen på
Vejlernes Naturfriskole. Der blev serveret lidt godt
til ganen og leget med faldskærm, men ellers var
der lagt op til fri leg omkring og på de opstillede
gymnastikredskaber.

Børnene nød at vise deres kendte omgivelser
frem, og det blev til et par timer med mange dejlige
lege og store smil. Vi takker for, at så mange
brugte en formiddag med os, og håber at gentage
succesen næste år.

Sang- og koncertaften

En helt almindelig efterårsaften i oktober
deltog jeg i skolens snart traditionsrige
sangaften. Sange, salmer og viser var fint
tilpasset efterårets toner. Der var en dejlig
stemning, og alle, ung som ældre, sang ivrigt
med på både kendte - og lidt mindre kendte
sange. Hendrik Nikolajsen og Kaja Andersen
stod for aftenen og havde hentet musikalsk
bistand i fin form af Henrik Svane.
Kendte af stedet ved, at Kaja til daglig er lærer
på skolen. Kaja er desuden kirkesanger og
synger i Nordvestkoret, der er ledet af Henrik
Svane. Kaja står også for skolens meget store
Luciakor. Hendrik Nikolajsen er ligeledes en
del af stedet. Hendrik er pædagog i skolens
SFO og står for stort set alt med instrumenter
i huset. Han er også skolens pianist ved blandt
andet morgensamling. Henrik Svane er som
førnævnt leder af Nordvestkoret.

Han har en kandidatgrad i musikvidenskab fra
Århus Universitet og har en bred musisk erfaring.
Herudover kan nævnes Henriks baggrund som
tidligere mangeårig forstander af Den Sønderjyske
Højskole for musik og teater.
Vi var med andre ord meget godt hjulpet denne
aften også rent musikalsk af ovennævnte trio.
Kaja og Hendrik præsenterede efterårssangene
med små fortællinger og sjove anekdoter bistået
af Henrik Svane. Hendrik akkompagnerede smukt
på klaver ved fællessangene. Det blev også til en
enkelt lille dans, hvor vi i en rundkreds skulle
forsøge at koordinere både stemme og fødder.
Mellem fællessangene var der koncertindslag fra
trioen. Kaja med sin fine vokal akkompagneret af
Henrik - Keyboard og Hendrik - slagtøj.  Det var
en meget fin aften med masser af sangglæde og
en smuk koncertoplevelse, hvor man bare sad helt
stille og lyttede til Kajas fine stemme og den fine
musik.
En kort pause fra musikken bød på kaffe og kage,
der gav det berømte sønderjyske kaffebord kamp
til stregen. Jeg kan anbefale alle at bruge en aften
i musikkens tegn, for man bliver altså glad af at
synge og dele musikoplevelser med andre. Efter
aftenens sidste sang, gik jeg hjem og tænkte, at
man indimellem finder store oplevelser på små
steder og det endda på en helt almindelig
efterårsaften i oktober.

Jane Kær Rishøj

Katrine Holm Kristensen
Jeanette Skov

Kristine Klitgård-Lund
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Tekst og tegninger:
Kasper og Jesper 6.kl
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Tidsrejsen
En novelle skrevet af Mira Nikolajsen, 5. -6. klasse.

Det her var den værste sms jeg nogensinde havde
fået, jeg troede det var gået over det med hendes
hjerte. Min lillesøster havde haft den sygdom siden
hendes 3 års fødselsdag.

Jeg cyklede direkte hen til min moster, hun bor kun
½ kilometer fra skolen. Da jeg kom ind af døren
duftede der dejligt af kakao. Min moster plejer altid
at bage når jeg kommer. Det er dejligt at hun bor så
tæt på skolen, jeg cykler nogle gange her hen når jeg
har for mange lektier for. Hun har nemlig engang
været lærer, men blev førtidspensioneret.
”Heeej!” lød det ude fra køkkenet, ”Jeg har varmet
noget kakao og bagt boller!” Jeg gik ud i køkkenet
uden at sige noget. Jeg var træt og havde mest lyst
til bare at ligge mig ned på gulvet og falde i søvn,
men så var det min moster pludselig sagde: ”Jeg ved
godt det er svært at have en lillesøster der er meget
syg men der er ikke noget at gøre ved det.” Der var
en lang pause hvor der ikke var nogen der sagde
noget men så pludselig kunne jeg bare ikke holde
det inde mere. Jeg brød ud i det største grædeanfald
jeg nogensinde har oplevet. Det var som om, alle de
gange jeg ikke havde grædt, blev fyldt ud nu.
Jeg vågnede ved et højt brag. Det lød som nogle
bradepander der væltede. Jeg satte mig brat op. Det
var morgen og jeg sad i min mosters seng. Jeg gik
ned i køkkenet hvor min moster stod og smurte en
bolle men Nutella. ”Godmorgen Milla. Har du lyst
til en Nutellamad?” spurgte hun. ”Ja,” mumlede jeg.
Jeg satte mig på bænken ved spisebordet. Lidt efter
kom min moster ned med en tallerken med to halve
boller med Nutella på. Pludselig ringede telefonen,
og moster gik hen og tog den. ”Ja det er Helle..?”
sagde hun og gik op ovenpå. Jeg tænkte at det nok
bare var noget hun skulle skrive op, så jeg begyndte
at spise mine boller. Da der var gået rimelig lang tid
kom Moster Helle ned af trappen hun var hel hvid i
hovedet. Hun satte sig overfor mig på en stol.

Hej Milla.

Jeg er taget på hospitalet med Sille – hun har

fået det med hjertet igen :-(

Du bliver nødt til at tage hen til Moster
Helle og blive der et par nætter indtil det går
over. Vi må håbe det bliver bedre –

KH. Mor

Hendes hænder rystede. Så sagde hun: ”Sille... er…
død…” Nej det kunne bare ikke være rigtigt det her.
Ordet ”død” gav genlyd i mit øre: Død! Død! Død!

Jeg vågnede på min mosters køkkengulv med våde
øjne. Jeg var besvimet. Min moster sad stadig på
stolen, men da hun opdagede at jeg var vågen løftede
hun mig op i hendes seng og sagde: ”Det er nok bedst
vi sover lidt oven på det.” og så gik hun ud af værelset
uden at sige mere. Men jeg kunne ikke sove. Selvom
jeg var dødtræt, var det umuligt at sove, så jeg
besluttede mig til at gå ud i haven og få tankerne blæst
ud. Moster Helle var ingen steder at se, så jeg gik bare
igennem køkkenet og ud af bryggersdøren og så ud i
garagen. Det var underligt… alt var som det plejede
at være: den sorte Citroën stod hvor den plejede,
fuglene sang og himlen var blå. Jeg gik hen til
redskabsskuret for at finde en stol. Jeg satte mig i en
grøn plastikstol og tænkte på om jeg kunne have gjort
noget så hun ikke døde…
Så nåede jeg ikke at tænke mere for så blev alting
sløret og det var som om alt drejede rundt og rundt og
rundt og rundt…

Jeg stod i et storcenter hvor alle kørte rundt på
rullebånd. Der fløj store og små skærme rundt over
det hele. På en af skærmene stod der: Tilmeld dig til
Melodi Grand Prix 2113! Scan koden:
År 2113? Hvad mente de med det? Jeg gik igennem
centeret hvor jeg kiggede lidt på de underlige ting.
Pludselig fik jeg øje på en lille skærm hvorpå der stod:
Medicin mod alt – denne vej →
Jeg fulgte pilen og så en kæmpe stor skærm hvor der
stod: APOTEK! Jeg gik ind i butikken og hen til en
hylde hvor jeg fandt en lille flaske med noget grønt
gelé i. Uden på den stod der: Alipompo.
Jeg gik op til kassen hvor der stod en blåhåret kvinde.
Jeg viste hende flasken og spurgte: ”Hvad er det her?”
Hun svarede ikke, hun pegede bare på en lille skærm
hvorpå der stod: Medicin mod alt! ”Tak” sagde jeg og
gik hen til hylden igen. Jeg overvejede at købe det til
min lillesøster. Men kom i tanke om at hun er død.
Jeg stillede flasken tilbage på hylden og gik ud af
butikken. Uden for butikken kom jeg i tanke om noget:
hvis jeg kan rejse frem i tiden, så kan jeg vel også rejse
tilbage. Uden at tænke over det løb jeg ind i butikken
igen, tog flasken med det grønne gelé, løb ud af
butikken og satte jeg mig ned i en grøn plastik stol og
så drejede alting rundt og rundt og rundt…...

Mig og far var på vej til sygehuset. Det var Silles 8
års fødselsdag i dag. Mor havde spurgt om vi ikke
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måtte holde den hjemme men lægerne havde sagt at
det var sikrest at holde den på sygehuset, hvis der
nu gik noget galt. Da vi kom ind på værelset havde
Sille fået lov til at få slangerne af. Jeg satte mig ved
siden af hende og sagde ”Tillykke med
fødselsdagen!” og gav hende den gave jeg havde
købt til hende. ”Tak!” sagde hun med hendes lille
skrøbelige stemme. Hun pakkede den lige så stille
op, og da hun opdagede hvad det var så hun næsten
helt forskrækket ud. ”Det er lige det tegnesæt jeg
har ønsket mig!” udbrød hun, og samlede sit lange
lyse hår bag ørene.

Hun begyndte at tegne lige med det samme. Mens
jeg sad og kiggede kom jeg i tanke om at jeg før
havde oplevet denne dag. Det var dagen før hendes
død.” Vil du have et glas vand?” spurgte jeg. ”Ja
tak.” Jeg gik hen til vasken og tog et glas inde fra
skabet. Jeg tog den lille flaske med den grønne gelé
ud af min inderlomme. Jeg vidste virkelig ikke
hvordan jeg skulle få det til at blive flydende og
gennemsigtigt, men det var et forsøg vær. Jeg hældte
en lille geléklump ned i glasset og så noget vand
ovenpå. Lige så stille svulmede klumpen op fik
vandet til at bruse helt op til kanten af glasset, men
efter det lignede det bare helt normalt vand. ”Her”

Hej Milla!

Sille er blevet helt rask!
Det er et mirakel! :-)

Hun begynder i skole på mandag.

 Far kommer og henter dig efter skole,

så i kan hente os ude på sygehuset :-)
KH. Mor

sagde jeg og gav hende vandet, hun drak det hurtigt,
og sagde så: ”Det smager… godt!”
Resten af dagen gik hurtigt. Det var som om Sille fik
det bedre og bedre – og det var jo også meningen. Før
vi kørte hjem sagde vi farvel til Sille. Mor sov der
igen i nat. Næste dag gik fint: Jeg cyklede i skole og
havde en masse timer, men da vi fik fri, fik jeg lidt
kriller i maven. Hvis jeg fik den samme sms jeg fik
da jeg ikke havde rejst i tid, ville Sille sandsynligvis
dø.
”bib, bib” sagde min mobil. Åh nej, det virkede ikke,
den grønne gelé virkede ikke. Jeg tog min telefon op

Elev: Se her er et  billede af mig, fra min
barndom...

Lærer: Jamen, er du ikke stadigvæk et
barn?

Elev: (Tøver lidt og ser op...) NEJ... Jeg går
da i skole nu!!!

Elev: Vi har brug for hjælp... hvad er det?

Lærer: Hvad er det for et dyr?

Elev: Det er en ko.

Lærer: Hvad kalder man en ko’s patter?

Elev: Mælkepatter

Hvad børn dog siger…..

Side 9
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Luciaoptog på
områdecenter Stenhøj

Torsdag d. 13. december 2012 kl. 12.30, var
32 frivillige og glade børn, 28 piger og 4
drenge, fra friskolen mødt op på
områdecenter Stenhøj, for ligesom sidste år,
at gå Luciaoptog. Der var mødt ca. 75
beboere og gæster, bedsteforældre såvel
som forældre op, for at bakke op, om
børnene.

Børnene startede oppe på 1. sal, med at gå
luciaoptog, for nogle af beboerne på centret
og noget af personalet, som sad ved
julefrokostbord dér. Herefter gik de ned af
trappen gennem gangen, og ud i den store
sal, hvor forventningsfulde julefrokostgæster
sad til bords, og nød den lækre mad og
glædede sig til børnene kom og sang for
dem.

I salen stillede børnene sig i midten, i 2 lange
rækker, med ansigtet ud mod publikum,
således at alle kunne se dem, mens de
sang.

Herefter fremsagde Gry og Sanne, som
denne dag var luciabrude og gik henholdsvis
forrest og bagest, men hver deres kurv med
levende lys, 2 vers hver, henholdsvis vers 1,
2, 3 og 9 af salmen "Skyerne gråner og løvet
falder" med tekst af N.F.S. Grundtvig og
melodi af Thora Borch.

Herefter går børnene luciaoptog syngende ud
af salen, hvorefter de fik uddelt slikposer og
sodavand, som ældrecentret gav.

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, som
både børnene og de voksne nød. Herfra skal
der lyde en stor ros til børnene, som sang
fantastisk godt.

Udover at have gået luciaoptog denne dag, har
børnene også gået lucia torsdag den 22/11 –
2012 på Vesløs kro til Øsløs-Vesløs-Arup
kirkers adventsmøde i menighedsrådet,
mandag d. 10/12 – 2012 i friskolen til
valgmenighedens adventsmøde. Efter
luciaoptoget var der historie, og børnene blev
trakteret med æbleskiver og saftevand, som
valgmenigheden gav.

Fredag d. 14/12 – 2012 gik børnene igen lucia
til musik-fortælling, for skolens øvrige elever,
lærere og de forældre og bedsteforældre der
var mødt op, samt for Viben, Mejserne og
Musvitterne, og endelig til slut går børnene
luciaoptog, til friskolens juleafslutning, torsdag
d. 20/12 – 2012 på skolen.

Ulla Simonsen
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Naturen netop nu - forslag til
oplevelser

Det er blevet rigtig vinter derude, med
snedække, frost og kulde. Naturen tager sine
forholdsregler ved, at nogle dyr går i dvale.
Visse både dyr og fugle overnatter sammen
for at give hinanden varme, andre benytter
deres mange forråd, som de har opbygget i
løbet af efteråret, og så er der mange fugle,
der fortrækker sydpå til mildere egne.

Man kan opleve mange småfugle (hvoraf
mange er vintergæster fra Nordskandinavien
og Rusland) ved at fodre med frø, fedtkugler
og frugt. Særligt når landskaberne er totalt
snedækkede kan man lokke mange fugle til
sin have. Hav en fuglebog liggende i
vindueskarmen og prøv at finde ud af, hvor
mange – og hvilke fugle der er tale om. Man
kan eventuelt også have en kikkert klar.

Selvom en del dyre – og fugleliv enten
forsvinder eller bliver mindre synligt, er
vinteren bestemt ikke en kedelig tid at
udforske og opleve. Sneen er sjov at lege i og
bygge af, men der er også sjov og spændende
viden at tilegne sig om sne. Vidste I
eksempelvis, at hvert eneste snefnug er
opbygget omkring et støvkorn, som svæver
rundt oppe i himmelen? Støvkornene kan
f.eks. være meget små sandkorn fra Sahara,

en svampespore fra Brasilien, en partikel fra
rummet eller et støvkorn nede fra
købmandens dørmåtte.
 Prøv at smelte en portion sne i f.eks. et
hvidt (rent) engangsbæger, og I vil kunne
se flere små partikler efter smeltningen. Man
kan sige, at hvert eneste snefnug
medbringer en lille hilsen fra et sted, hvoraf
mange kommer meget langt herfra, måske
ude fra rummet!

Man kan også prøve med et forstørrelsesglas
at studere nyfalden sne. Man vil kunne se
de meget flotte mønstre, som hvert enkelt
snefnug udgør. Der er flere hundrede
forskellige typer snefnug. Prøv selv, men gør
det udendørs, da de hurtigt vil smelte
indendørs.

Sneen er også fantastisk at gå på sporjagt
i. Det går virkelig op for os, hvor meget liv
der egentlig foregår omkring os, da sneen
afslører al trafik af dyr. Det kan være sjovt
at være detektiv og følge sporene, indtil de
ender i et hul f.eks., eller tage billeder af
sporene og så finde ud af, hvilke dyr det er
ved at slå dem op i en bog om dyrespor,
eller slå dem op på internettet.

Foto: Henrik Haaning Nielsen
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Når Vejlerne fryser til, forsvinder de fleste
ænder, gæs og svaner, da de er afhængige
af åbent vand og snefrie marker. I et stykke
tid vil mange af dem kunne opleves i
Limfjorden ud for dæmningerne, men disse
vil også forsvinde efterhånden, som fjorden
fryser mere og mere til. Et sted, der er værd
at opsøge, er Lønnerup Fjord. Her er der
lune kildevæld, som holder liv i vandet og

altid holder nogle våger frie, hvor især
forskellige dykænder, svaner, blishøns
m.m. kan ses. Tag f.eks. over for at opleve
de flotte sangsvaner, som er vintergæster
fra Nordskandinavien og Island og som
kan kendes på det aflange gule felt på
næbbet samt på deres vidtlydende
trompeterende ”sang”, som de ofte
”synger” i rundkredse, bryst mod bryst og
med baskende vinger. Særligt senere på
vinteren kan man høre, at de gør det på
klare og kolde nætter også. Meget
stemningsfuldt! Lønnerup Fjord er under
alle omstændigheder et besøg værd. Tag
madpakker med og spis dem oppe på Hov
Dås. Herfra er der fra skrænten meget
smuk udsigt over Lønnerup Fjord, de
vestlige Vejler, den sydlige del af Hannæs
og Limfjorden.

Det bliver tidligt mørkt og sent lyst om
vinteren. På stjerneklare aftener kan man
derfor hygge sig med at studere
stjernehimmelen. Få fat i et kort over
stjernehimmelen og find Karlsvognen,
Nordstjernen, Orion og find planeterne.

Foto: Henrik Haaning Nielsen

Foto: Henrik Haaning Nielsen
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Et godt tip er at besøge dette link på internettet: http://www.planetariet.dk/astronomi-
rumfart/himlen-netop-nu, hvor man kan finde ud af, hvordan hver dags stjernehimmel
ser ud, hvor planeterne står, om rumstationer er synlige og meget andet. Hvis månen
er synlig, kan man med en almindelig kikkert sagtens se kratere på overfladen, men
en teleskopkikkert på stativ (med f.eks. 25 ganges forstørrelse) er naturligvis at
foretrække, hvis man vil se planeter.

Skulle det senere gå hen og blive mildt igen, vil naturen reagere meget hurtigt. Især
blandt fuglene vil man opleve gåseflokke som et markant lydbillede overalt i området.
En smuk oplevelse er, at opsøge Kraptårnet sidst på eftermiddagen for at opleve
indflyvningen af især kortnæbbede gæs og bramgæs, som benytter Bygholm Vejle
som overnatningsplads. Bygholm Vejle modtager overnattende gæs fra et meget stort
opland. Udover flokkene som tilbringer dagtimerne i Vejlerne, ankommer flokke fra
Thorup og Klim Fjordholme, Aggersund, Store Vildmose m.m. Det er ikke usædvanligt
at opleve op til 15.000 gæs benytte Bygholm Vejle som overnatningsplads. Måske kan
man samtidig opleve en af de op til fire havørne, der i øjeblikket regelmæssigt besøger
Vejlerne.
I januar vil man måske studse over en lidt uhyggelig jamrende og tør gøen om natten.
Det er rævene, der har parringstid og gør opmærksom på dem selv. De fortsætter med
dette indtil midt i februar.

Af Henrik Haaning Nielsen

Foto: Henrik Haaning Nielsen
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Elevernes syn på friskolen.
Skrevet af Niels og Rasmus O. 5. – 6.
klasse.

Vi har snakket med nogle elever på
Vejlernes Naturfriskole, og stillet dem
nogle forskellige spørgsmål.

Hvad er det dejlige ved en naturfriskole:
Man er meget mere ude i naturen, i stedet
for at sidde hele tiden inden for og lave i
sin bog.
Hvad synes eleverne om skemaerne:
Skemaerne er sjovere, end dengang det
hed Øsløs skole.
Bestemt værkstedstimerne er sjovere,
fordi vi laver mange forskellige ting
udenfor og indenfor.
Hvad synes eleverne om frikvarterne:
Det er nogle gode frikvarterer, og der er
masse af plads at lege på. Og man skal
ikke noget bestemt, man må, hvad man
vil, næsten.
Hvad synes eleverne om lærerne:
De er sjove, og bliver ikke så nemt sure.
Så det er dejlig.

Værkstedstimerne
Skrevet af Mira Nikolajsen, 5. -6. klasse.

Nogen vil nok undre sig over vores skema.
Vi har f.eks. ikke billedkunst, sløjd,
håndarbejde eller natur/teknik, men så har
vi jo værkstedstimerne! Det er seks timer
om ugen, hvor vi laver forskellige ting.
Nogle gange har vi valgfag som f.eks.
rollespil og multimedie og sådan noget.
Andre gange har vi haft madlavning eller
også har vi lavet armbånd af cykelslanger
og gamle ugeblade. I efteråret fra uge 43
til 47 brugte vi fire af værkstedstimerne til

valgfag. Der kunne vi vælge mellem
jagtemne, rollespil, smagskasse eller
multimedie. Jeg valgte multimedie. Der
tog vi nogle billeder og videoer, og lagde
dem ind på computeren. Der redigerede vi
dem til film eller små ”stopmotionsfilm”
i Power Point og Movie Maker – så vi
lærte også nogle nye programmer at
kende. Noget af det vi lavede skal med i
skuespillet, der kommer en gang efter
nytår.

Klara Bundgård og Magnus Hansen 5.-6.
klasse fortæller videre om
værkstedstimerne:

Vi havde i valgfagsperioden valgt
smagskasse, hvor vi skulle lære at lave
mad og lære hvad en sund madkasse er.
Hvor vi fx lavede fuldkorns muffinsJ
En af de sidste torsdage lavede vi
majsgrød & fastfood. Da vi havde lavet
maden, skulle vi trække et kort, hvor der
stod m for Malaysia. og a for Amerika.
Hvilket betød:
a: at vi enten skulle spise pommes fritterne
og drikke cola ved et bord,
b: at vi skulle spise majsgrøden med
fingrene siddende på gulvet.
Fritterne var kogt i 2 L. olie :-P og
majsgrøden smagte af gummi.

Multibanen
Skrevet af Bjarke og Mathias, 5. – 6.
klasse.

Det hele startede med, at eleverne gerne
ville have en multibane. Og det syntes
bestyrelsen var en god ide.

Side 14



Friskoleavisen December 2012

Multibanen kommer til at koste 70
tusind. Pengene kommer fra
støttegruppen og fra høstmarkedet. I
følge tidsplanen vil den nok blive færdig
i løbet af foråret. Den bliver lavet med
frivilligt arbejde. Den kommer til at blive
24 gange 12 meter. Vi er klar til at gå i
gang med at bygge multibanen.
Multibanen kan bruges til fodbold,
håndbold, basketball og meget andet.

Det er fedt, at når vi beder om det vi vil
have, så får vi det.

SFO
Skrevet af Marcus og Martin, 5. – 6.
klasse.

Legetid/SFO frikvarter
Efter skole skal børnene ud at lege. Det
kaldes Spillop- / SFO-frikvarter.
Børnene syntes, at det er bedst at være
indenfor. Fordi der er varmt, og så kan
børnene lege i salen.
Hvad sker der når børnene kommer
ud?
Børnene har meget energi, derfor holder
de spillop frikvarter, hvor de leger og
spiller forskellige spil. Så er børnene
ikke vilde, når børnene kommer ind.
Mad
Børnene spiser meget mad udenfor.
Børnene syntes også, det smager godt.
Venner
Børnene får nye venner i de andre
klasser, og så har børnene det godt med
hinanden og børnene har respekt for
hinanden.
Sjovt?
Børnene syntes, at det for det meste er
sjovt at gå i SFO.

Dagplejerne
Skrevet af Mathilde Sørensen & Sanne
Agesen, 5-6 klasse.
Dagplejen Mejsen hos Jeanette og
Katrine, med de 10 børn (Frida, Tobias,
Mia, Clara, Agnete, Debora, Victor,
William, Fillipha og Victoria) har valgt
at lave dagpleje på skolen.
De er meget ude pga. det er sundt, og
børnene elsker det. Når de er ude kommer
skolebørnene nogle gange, og hjælper.
Andre gange er de ude, og finde insekter
og sår planter. Hele dagen leger de, hører
historier, og tegner og alt muligt. De
sover selvfølgelig også, og spiser
morgenmad, og middagsmad.
Dagplejen Musvitten hos Kristine
startede d. 1/10 2012 med de fire børn
(Sofia, Joey, Victoria og
Mathilde.)Kristine udtaler: ”jeg syntes,
de er søde, og det er dejligt at tilfredsstille
dem.” Kristine vil gerne opnå, at børnene
kan lide at være her på skolen.
Hun vil gerne lave dagpleje på skolen,
pga. at hendes børn (Mikkel og Tobias)
skal komme hjem til sine forældre, og
ikke en masse fremmede børn.
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