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Kære medborger…
Den 20. januar 1961 påtalte Kennedy, i sin indsættelsestale, en uheldig tendens i samfundet.
Han oplevede, at borgerne krævede af samfundet uden selv at have lysten til at give tilbage.
Denne tendens konfronterede han med de berømte ord:
"Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country."
Det var i 1961, og budskabet om, at vi hellere skal spørge os selv, hvordan vi kan være til gavn for
samfundet og ikke omvendt, har igen fået aktualitet. Krisen kradser, stat og kommune kan ikke
længere honorere de stigende krav fra borgerne. Der skal prioriteres. Der skal effektiviseres. Der
centraliseres.
Nu kan det jo være svært for et enkelt menneske at finde energien til at ændre udviklingen i et helt
land.
Derfor er der jo nok en del, der - helt overvældet over opgavens omfang – helt udmattet bare ved
tanken – læner sig tilbage i sofaen og skælder ud på de ”uansvarlige politikere, der skalter og valter
på borgernes bekostning.”
Men fortvivl ikke kære medborger, DU kan gøre en forskel!
Medborgerskab er et nyt begreb, som ikke er særlig almindeligt at bruge i Danmark. Hverken på
engelsk eller svensk skelner man mellem statsborger og medborger, men på dansk forsøges denne
skelnen indført af bla. professor Ove Korsgaard. Statsborgeren har nogle objektive lovsikrede
rettigheder og pligter: Ret til at stemme, ret til lægebehandling, pligt til at betale skat mm. Når
Korsgaard taler om ”medborgerskab” tilføjer han foruden disse forhold også et personligt
engagement i samfundet.
Medborgeren identificerer sig som dansker og har lyst til at gå aktivt ind i det demokratiske arbejde
med at skabe samfundet. Nødvendigheden af engagement i demokratiet kan begrundes såre enkelt:
Hvis ikke en meget stor del af borgerne deltager i demokratiet, har vi intet demokrati!
Hvis ikke DU kære medborger aktivt deltager i dit områdes trivsel og udvikling, hvem gør så?
vores område har borgerne bygget en multihal i Østerild, ”Byens kro” i Frøstrup og åbnet en friskole
i Øsløs.
Fælles for hele området er, at vi har et helt enestående aktivt nærdemokrati, hvor folk gennem
handling er med tll at sikre et mangfoldigt, levende og moderne tilbud til familier, der ønsker at leve
iet nært og forpligtende samvær med andre engagerede medborgere.
Vi ved, at vores samfund er alt for dyrebart at overlade til politikere – derfor tager vi ansvar!
Kære medborger:
Vi kan - hvis DU vil.
Niels Jørgen Andersen
Skoleleder

Vi takker for sponsorater til etablering
af multibanen ved Vejlernes
Naturfriskole.
Støttegruppen
TCT
Nordea Fonden
Klim Sparekasse
Sparekassen Thy

Side 3

Friskoleavisen

Juni 2013

Hyldest til hverdagen
Snart er det sommerferie og endnu et skoleår
er slut. Set fra min ”formandsstol” har det
været et godt år.
I sin tid, da jeg som en del af
”opstartsbestyrelsen” var med til at sætte ord
på, hvad det er for en skole og børnehave, vi
gerne ville lave, var nøgleordene – faglighed,
trivsel og nærvær. Jeg kommer en del på
skolen og i Viben, og hver gang er det dejligt
at se, at det er netop det, vi har fået.
Vi har tydeligvis ansat nogle voksne, som er
fagligt dygtige, nærværende og ikke mindst
tydelige. Jeg bliver i godt humør, når jeg
oplever fagligheden både indendørs og
udendørs. Jeg glædes, når jeg oplever
nærvær både i undervisningssituationer men
også i frikvartererne, hvor et glas vand eller et
plaster nogle gange er det, der skal til for at
kalde smilet frem hos et barn.
MEN og det lyder måske voldsomt, jeg bliver
lige så glad, når jeg hører en voksen, som
skælder ud – jeg har nemlig aldrig oplevet, det
ikke var på sin plads og tiltrængt. Det er nemlig
både omsorg og tydelighed, der giver os
trygge børn, som ved, hvad der er rigtigt og
forkert – og som kender de ”spilleregler”, der
er nødvendige på et sted, hvor mange (aldre)
skal fungere sammen. Så tak kære ansatte for
både ”skideballer & plastre”.
I bestyrelsen og blandt den øvrige
forældregruppe mærker vi også hverdagen.
Indrømmet – opstartseuforien er ovre – vi kan
ganske enkelt ikke holde til det tempo og den
arbejdsbyrde, vi lagde ud med. Men det er ikke
noget problem, for de store, praktiske opgaver
er løst – der mangler kun ganske lidt, før de
igangværende projekter er færdige – det
største vi mangler, er vores bålhytte – og den
skal vi også nok få lavet i løbet af efteråret.
Så nu skulle der gerne komme en tid, hvor vi
optimerer det, vi har sat i gang. Der er så småt
kommet gang i et pædagogisk udvalg, som
skal
hjælpe
bestyrelsen
med
vores
pædagogiske profil – vi skal være tydelige, så
alle ved, hvad vi står for – også når der sker
forandringer og udskiftninger, hvilket jo også er
en del af skolens hverdag.
Så en lille opfordring til alle jer forældre – husk,
det er vores alle sammens skole – kom gerne
med input og idéer. Kom gerne og giv dit
bidrag til, vi fortsat har en skole i udvikling og
med dynamik. Men husk også at levne plads til
hverdagen. Festmiddage og overdådige
bufféer er da herlige – men en gang imellem er
en flad med leverpostej da også dejlig.

Min overskrift har jeg tyvstjålet fra Dan Turèll – og
jeg vil gerne slutte min lille hverdagshyldest med
mere fra samme digt:
Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da ferie hvor jeg holder af hverdagen
Jeg holder stinkende meget af hverdagen
Fra: Kom forbi, 1984.

Farvel til 10 gæve gutter
Selv om vi ikke længere er nybegyndere, skal vi
alligevel prøve noget helt nyt i år – vi skal nemlig
sige farvel til den første årgang, som går ud af
Vejlernes Naturfriskole. Jeg vil gerne sammen
med resten af bestyrelsen ønske: Magnus, Theis,
Markus, Rasmus, Bjarke, Jesper, Niels, Kasper,
Mathias og Martin rigtig god vind fremover. Vi
kommer til at savne jer.
Ole Bundgaard
Formand
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Tur til fugletårnet på Bygholm
Det store vilde fugleliv skulle udforskes, efter vi havde set på havens fugle hele vinteren.
Blåmejser, gråspurve og solsorte skulle byttes ud med grågæs, traner og ørne, hvis vi nu var så
heldige.
Turen blev arrangeret – bussen bestilt!
Snakken gik lystigt før afgang, og vi voksne fortalte lidt om alle de fugle, vi forhåbentligt ville se.
Et barn spurgte højt: ” hvornår kommer bussen og vi skal ud og køre?” Nå ja, det at køre bus er
altså bare stort!
Bussen kom og vi kørte, alle børn vinkede farvel til Viben.
Det store eventyr begyndte:

Så er vi klar, klædt på til det danske sommervejr og kikkert i hånden. Jo der skal nok være en fugl
eller to, der fanges i linsen.

Side 5

Friskoleavisen

Juni 2013
Godt med fugle der står helt stille,
de er da til at nærstudere. Vi tog på
en Bygholm Vejle Safari rundt om
hele den store glasmontre, hvor vi
”fandt” mange forskellige dyr.
Store svaner, små rørsangere,
musvåger, der lige har set en lille
mus nede på græsset, og frøer
mellem sivene, hvor en sno netop
har været forbi.
Selv under vandet kom vi, der
oplevede vi fiskene på tæt hold, når
vi ”dykkede ned” og så på dem.

Så blev det tid til en lille forfriskning.
Vi var sørme også blevet sultne. Vi sad med den mest fantastiske udsigt ud over Vejlerne, med
alle vinduer åbne og muligheder for at se de vilde fugle folde sig ud, men det var ligesom om, at
fuglene ikke rigtig ville samarbejde. Traner og ørne så vi i hvert fald ikke nogle af, men en enkelt
gråand og en gås fik vi dog set. Nå ja, der var da også en måge, der lige hilste på.
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Da vi ligesom opdagede, at fugle ikke er de mest nemme at fange i en kikkert, blev vi hurtigt enige
om, at der måske var noget lettere at fange med net i fjorden på den anden side.
Så gik den store jagt ind på at fange krabber, tanglopper og rejer. Det kunne vi fange og undersøge.
Vores støvler blev testet, om de nu var tætte, ja det var de. Dog erfarede nogle, at de ikke havde
waders på.
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Så blev det tid til at skulle hjem, fulde af oplevelser, som skulle fortælles til de andre derhjemme.
Et par lastbiler hilste på med et ordentligt trut i hornet, da de kørte forbi.
Men selvom der ikke var mange fugle i kikkerten, havde vi en fantastisk tur ud til fugletårnet på
Bygholm Vejle.
Personalet Viben

Fritid er i orden og har ordet.
Børnenes fritid. Her er ingenting man skal forberede sig til eller huske, bortset fra, selvfølgelig, hvis
man har aftalt noget med sig selv eller sine venner, bare fordi man havde lyst. Fritid er en vigtig del
af hverdagen, hvor skoletimernes udfordringer kan bundfældes, og der kan reflekteres over
tilværelsen. Her er den tid, i hvilken man har glædet sig til at skabe noget selv, fordi man har fået en
idé.
Derfor har vi en ordning; en fritidsordning. Her vil vi holde fritiden i hævd, holde den hellig, for vi mener
ikke at hele dagen skal være planlagt fra ende til anden. Det er en bærende søjle i ens selvstændighed
at turde se kedsomheden i øjnene og overvinde den. For bag kedsomheden ligger eventyret og venter
med et flow, der får tiden til at flyve.
Vi, der arbejder i fritidsordningen, vil prøve at skabe rammerne. Ramme skaberne af eventyret lige
dér, hvor de kan mærke det. Sætte en flig af et tæppe fast for at redde bjørnens hule fra at brase
sammen, mørklægge et rum så det kan blive nat. Have materialerne klar når der skal bygges, tegnes,
males, flettes. Have det lille måltid klar, når sulten melder sig.
Vi har travlt, mulighederne er mange, og vi prøver at følge med så godt vi kan. For vi bliver jo også
afbrudt ind imellem, når der er brug for en diplomat i en pludselig opstået krise. Dette viser så til
gengæld, hvor vigtigt det er, at børnene mødes i det kaos, som fritiden også byder på. Her har de
muligheden for at opdage, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at opføre sig blandt andre mennesker
ifri udfoldelse.
SFO’en
Hendrik Nikolajsen
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Overnatningen 2013
Vi skulle til overnatningen d.8/5 til 9/5. Alle glædet sig helt vildt meget og vi skulle på tur.
Vi tissede godt og grundigt af, og vi fik det varme tøj på og så gik vi ned til lågen hvor bussen holdte.
Vi kørte hen til Klim Strand hvor vi gik vi 4 km. til Thorup Strands redningshus.
Inde i redningshuset var der en redningsbåd og en traktor til at få båden ud i havet.
Og der var vand i hjulene og der var også en bil med en snorkel på siden af bilen. Da vi var færdigt
med at se redningshuset spiste vi vores madpakke og da vi havde spist den skulle vi med en bus til
en naturlegeplads. Da vi kom frem var der kage til alle, vi gik ind i naturlegepladsen og så begyndte
det at stå ned i stænger og sådan blev det ved, så skulle vi hjem.........
Da vi kom hjem på skolen begyndte vi at pakke ud på alle vores sager, da vi var færdige med at
pakke ud var der legetid. Da legetiden var over skulle vi spise, det smagte godt. Da vi havde spist
aftensmad måtte vi spise slik og sager, og så var der legetid og film (Asterix og vikingerne) bagefter
skulle 0. og 1. i seng kl. 22.00 og da de var puttet skulle der være natløb for 2-3-4-5-6.
Vi skule i overtøjet så blev vi delt ud mellem 4 fakler og så skulle vi samles, vi skulle deles op i 5
grupper.
Der var nogle blanke sedler og billedsedler og dem skulle vi hente ved de voksne. Samtidig løb der
nogen udklædte fangere rundt og hvis vi ikke blev fanget skulle vi hen med sedlen til vores base.
Hvis vi blev fanget skulle vi give vores seddel til fangeren.
Da vi var færdige med det skulle de tælles op i hver gruppe, og så skulle der findes en vinder og det
blev almindelig markgræshoppe som består af: Tais, Clara H, Elisabeth, Loise Myrfeld, Søren P, Ida
fra 1. Karen, Katrine Lund og honningbi som er: Kasper B, Klara B, Maria K, Jeppe Frandsen, Ask,
Ursula og Ludvig. Vi kom ind på skolen igen og hvis man var sulten kunne man få en bolle at spise.
Så kunne man lege til kl. 23.30.
Man måtte gå i salen og i klasserne og kl. 00.00 skulle vi i seng. Vi blev vækket kl. 8.00 og da vi
havde pakket sammen var der boller med marmelade og juice og mælk. Vi blev hentet kl. 9.00 men
inden vi skulle hjem var der en masse ting der skulle ryddes op på.
Alle børnenes ting skulle pakkes sammen og vi sagde tak for en fantastisk overnatning men også
lidt våd :)
Tusind tak for at I ville hjælpe med at lave fantastisk god mad og for jeres dejlige indsats. Vi håber,
at vi får en overnatning mere næste år for det har været helt fantastiske dage igen.
Skrevet af: Marta Krik Bundgaard, Gry Bang Mommer, Katrine Jepsen Lund, Emma Thomsen,
Sofia Haaing Nilsen og lidt hjælp fra Julie Kappel Petersen. (alle fra 3. - 4. klasse)
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Sommerferieoplevelser i naturen
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og der vil blive masser af muligheder for at tage ud
at opleve naturen på nogle af de mange fridage. Mange vil måske bemærke, at der bliver mere
stille, hvilket bl.a. skyldes at fuglene stopper med at synge, men måske bemærker man i stedet, at
stærene samles i større og større flokke, særligt til aften, hvor de overnatter kollektivt. Måske
bemærker man også nogle smukke vemodige fløjtestrofer fra flokke af halvstore fugle, med lange
nedadbuede næb, som målrettet trækker sydpå. Det er store regnspover som allerede i juni
begynder deres efterårstræk. Først kommer hunnerne, som har været oppe og lægge æg nordpå,
men overlader ungerne og plejen af disse til hannerne. Det er en adfærd som mange arter
vadefugle benytter, og derfor ser man allerede tidligt på sommeren mængder af vadefugle, som
ankommer og raster i Danmark fra Norge, Sverige, Finland, Canada, Grønland og Sibirien, på
deres lange rejse til Vestafrika.
Forhåbentlig bliver vejret så godt, at der bliver mulighed for en masse tid på stranden. Mens mor
og far slikker sol, kan man tage sine dykkerbriller på og studere livet mellem tangen og stenene og
se krabber, muslinger og små fisk. Man kan også kigge efter forstenede søpindsvin eller hulsten,
som man kan lave halskæder af eller måske samle en masse og lave dekorative uroer, som man
kan hænge fra træerne i haven eller på værelset.

Feggeklit, hver en sort linie repræsenterer et vulkanudbrud!
Foto: Henrik Haaning Nielsen

En hyggelig sommerudflugt kunne gå til Fur eller Mors. F.eks. kan man gå en tur langs hele
Feggeklit som er fantastisk flot, og hvor de mange askelag fra fortidens vulkanudbrud er tydelige
som sorte striber i klinten. Molermuseerne på både Fur og Mors er yderst interessante at besøge.
Her kan ses store samlinger af fossiler af dyr og planter, der er fundet i moleret og vil helt sikkert
give jer blod på tanden til selv at finde noget. Gå en tur langs kysten derovre, eller i molergravene
og medbring en lille hammer og en kniv.
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Anbring knivens spids et sted midt i jeres stykke
moler og slå forsigtigt med hammeren til moleret
deler sig (det sker meget let), og måske er I
heldige at finde en forstening eller aftryk. Jeg tør
godt at love, at I nok skal finde noget. Oftest er
det fiskeskæl, men hvis I er meget heldige, er det
måske et helt aftryk af en fisk, et insekt eller en
hajtand. Det føles som en skattejagt og har man
først fundet bare en ting, er det svært at stoppe.
Det er fascinerende at tænke på, at de aftryk, I
finder, er fisk eller andre dyr, som er døde for
cirka 55 millioner år siden, hvor Danmark var
fuldstændigt dækket af hav.

Juni 2013
Både sommerfugle og natsværmere bliver også
tiltrukket af søde sager. Mos f.eks. nogle
overmodne bananer og stil dem frem på en
tallerken på terrassen. Det tiltrækker især
sommerfugle og kan fint gøres midt på dagen.
Man kan også koge rødvin eller saft med en
rigelig mængde sukker, til det får en tyk
konsistens. Dyp nogle bomuldssnore i det og
hæng dem op forskellige steder i haven. Gå
derefter ud, når mørket har sænket sig, med en
lommelygte eller pandelampe og studer
natsværmerne, som er blevet tiltrukket af det.
Bulbjerg er Danmarks eneste rigtige fuglefjeld.
Mågerne som yngler på Bulbjerg hedder rider og
yngler kun 2-3 andre steder i Danmark. På de
smalle klippehylder yngler de tæt, og et besøg i
juli betyder, at man vil kunne se mange unger
sidde i rederne, hvoraf flere er i næsten
øjenhøjde. Man vil kunne få et fint indblik i
familielivet på et fuglefjeld, med masser af
fodringer og tillige et stærkt lydbillede, da
riderne har nogle høje gennemtrængende
klagende skrig. Bulbjerg er et stykke unik dansk
natur og er altid et besøg værd.
Henrik Haaning Nielsen

Aftryk af en hajtand fundet i moleret på Fur.
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Sommeren er også tiden, hvor mange forskellige
arter sommerfugle og natsværmere har deres
flyvetid. Opsøg en frodig blomstereng og tag på
opdagelse med en sommerfuglebog under
armen. Medbring eventuelt et net og et
syltetøjsglas. Fang sommerfuglen i nettet og
kom den forsigtigt i syltetøjsglasset. På den
måde er det nemmere at studere den og finde ud
af hvilken art det er. Tag et billede af hver enkelt
og lav en billedsamling og dermed en artsliste,
men sørg for at slippe dem fri hurtigt derefter. Et
godt sted, hvorfra det endnu er rimeligt godt at se
flere forskellige sommerfuglearter, er Skårup
Odde.
Natsværmerne flyver, som navnet antyder, mest
om natten. Prøv at binde et hvidt lagen fast til et
træ i haven og spænde det helt ud. Tænd
derefter en stærk lampe (en god lommelygte er
udmærket) og sæt den til at lyse på det hvide
lagen. Gå derefter ud, regelmæssigt, og se hvad
der lander på lagenet. Det er vigtigt, at lampen
lyser hele tiden på det hvide lagen.
Natsværmerne bliver nemlig tiltrukket at det
hvide lys. Mange af dem er utroligt smukke og
farvestrålende og nogle af dem tillige ret store.
Hav kameraet klar igen og lav en ny
billedsamling.

Ride på Bulbjerg.
Foto: Henrik Haaning Nielsen
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NATUREN VÅGNER
Som lovet i sidste udgave af avisen, skal I lige
have sidste halvdel af skoleprojektet med :-)
Torsdag 14/3 var ugens fugl en bogfinke.
Det er en meget almindelig fugl i Danmark.
Hos bogfinken er det hannen, der er den
pæneste, den har nogle fantastiske farver,
hannen kan kendes på en blå hætte, hunnen er
mere brunlig. Bogfinkens sang kan vi huske på,
at det lyder som om den siger...... ”det det kan jeg
si’ lige så tit det ska’ være”.......
Albert fortæller om, hvilke af vore grene, vi har
taget ind, der er begyndt at skyde. Flere af
pilegrenene kan vi se, er begyndt at komme i
blomst, så vi snart kan kønsbestemme dem. Så
til vores spørgsmål om vi kan snyde planterne til
at tro, at det er forår, er svaret ja – vi har
snydt naturen. Kastanien er sprunget ud, hvilket
den ellers først ville gøre sidst i april.
Børnehaven har lavet forsøg med vintergækker,
som de har fundet i Præstens Have. De har
prøvet at vande dem med rød og grøn frugtfarve,
og det er jo en helt fantastisk forvandling, der
sker. De suger det farvede vand op, og blomsten
tager farve af det.

Vi så billeder af sangsvanen, som faktisk
overvintrer i Danmark. De venter på, at de kan
komme til Sverige eller Norge. Den kolde vinter
gør, at de bare skal overleve, det gør de ved at
klumpe sig sammen og holde på varmen. Sådan
kan de ligge i op til 3 uger.
Ugens fugl var tyrkerduen, den kommer fra Asien
og er i 1900 tallet kommet til Europa. I 1958 kom
den første til Danmark.
Det er en smuk fugl, den er grå med en sort ring
om halsen, vi kan kende dens sang ved, at det
lyder som om den synger: … ”du gode gud...du
gode gud”…
Albert fortalte igen om de grene, vi har taget med
ind. Pilen var sprunget ud, hvilket den normalt
først gør sidst i april, og vi forsøgte igen at se
forskel på han- og hunblomster. Vi kunne igen
konstatere, at vi kan snyde naturen, men er det
lyset inde eller varmen inde, der snyder planten?
Et barn fra 1. klasse er hurtig og svarer: ”Det er
jo varmen.”
Efterfølgende gik vi i Præstens Have for at
foretage vores målinger.
Hvad har vi lært?

Torsdag den 21/4 var sidste gang vi havde om
”Naturen vågner” i denne omgang, og desværre
er vinteren vendt tilbage. Men hvad sker der
egentlig med de planter og dyr der troede, at nu
var foråret kommet?
Eftersom at foråret lader vente på sig, var det jo
oplagt at undersøge, hvor vinden kommer fra. Vi
hørte om, hvad det vil sige at have højtryk og
lavtryk.
Vi har i år haft den koldeste marts måned i 26 år.
Jævndøgn hvad betyder det? Det spurgte vi
børnene om, og ja der var en der vidste, at det
betyder, at dagen og natten er lige lang. Når vi
nu tidligere havde set, hvordan Solen drejer rundt
om Jorden, så var det jo oplagt at forklare
jævndøgn på den måde også.
Hvad med fuglene, når nu foråret lader vente på
sig? Nogle fugle flyver mod de lidt varmere lande,
nogle venter med at komme. Så er der
selvfølgelig de fugle, der allerede er kommet, og
de må bide kulden i sig.

Børnehaveklassebarn: ”Vi har da lært en masse
ting... Vi må ikke træde på planter og ikke
knække grene på træer.”
Børnehaveklassebarn: ”Jeg kan huske, at
sanglærken siger..det kan jeg gøre lige så tit det
skal være.”
Vi havde en fantastisk dejlig afslutningsdag, selv
om vort forår lader vente på sig. Efter at have
været i Præstens Have, afsluttede vi dagen med
varm kakao, som Niels-Jørgen havde sørget for
til os.
Det har været et fantastisk inspirerende forløb,
som helt sikkert skal tages op igen.
Voksen: ”Hvad så, har vi fundet foråret?”
Børnehavebarn: ”Øhhh... nej det er lige som om,
der bare ingenting er, når der er sne over det
hele :-)”
Rigtig god sommer.
Skrevet af Lillian Sekkelund.
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VORES MÅLINGER:
TORSDAG D. 21/2:
SOL OP: 7.36
SOL NED: 17.33

TORSDAG D. 14/3:
SOL OP: 6.40
SOL NED: 18.20

LÆNGDE: 9 T 57 MIN.

LÆNGDE: 11 T 40 MIN.

TEMPERATUR LUFT: 2º
TEMPERATUR JORD: 0º

TEMPERATUR LUFT: 0º
TEMPERATUR JORD: -0,5º

TORSDAG D. 28/2:
SOL OP: 7.18
SOL NED: 17.46

TORSDAG D. 21/3:
SOL OP: 6.21
SOL NED: 18.35

LÆNGDE: 10 T 30 MIN.

LÆNGDE: 12 T 14 MIN.

TEMPERATUR LUFT: 8,5º
TEMPERATUR JORD: 4º

TEMPERATUR LUFT: 0,5º
TEMPERATUR JORD: -1º

TORDSAG D. 7/3:
SOL OP: 6.59
SOL NED: 18.04
LÆNGDE: 11 T 8 MIN.
TEMPERATUR LUFT: 8º
TEMPERATUR JORD: 4º
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Det bedste vi ved i dagplejen
Hvad laver børn egentlig i dagplejen? Hos
Musvitten og Mejsen sker der altid noget. For os
er det vigtigt at skabe en hverdag for de små
guldklumper, der er rolig og til at forstå. En
hverdag der byder på hyggelige stunder med
højtlæsning, sang eller lege. Lige så vigtigt er det,
at børnene oplever noget. De skal med ud og
mærke glæden ved at være ude og bruge sin
krop, børnene skal være med til at finde ”naturens
spisekammer”.
Vi vil gerne prøve at fortælle, hvordan en hverdag
ser ud for børn i dagplejen:-)
Dagen starter roligt med god tid til at spise

ud, hvor der tidligere var fliser. Nu hjælper store
som små hinanden med at køre trillebøre og skovle
sand, der bliver snakket og grinet og givet knus.
Der er ingen tvivl om, at alle parter nyder selskabet
og får en god oplevelse ud af det.
Der bliver også tid til en lille tur i tårnet, mens der
breder sig en duft fra køkkenet, menúen skal i dag
være pasta med ramsløg, porre, løg og majs
tilhørende gulerodsmos og ærtemos.
Oven på en dejlig formiddag og lækker mad, er
kræfterne ved at være brugt op, og det er tid til
middagslur. Alle børnene bliver kærligt puttet med
”Lille Ole ”,”Lille Blob” eller ”Elefantens vuggevise”.
Når man har haft sådan en dejlig dag med
børnene, så kan man da kun sige at:
DET ER DET BEDSTE VI VED:-)

morgenmad og frugt.
Når alle maver er mætte, er det tid til at komme
ud. Vi har i vores dejlige lille have indrettet os med
køkkenhave og kaninbur, der er gynger, tippi,
sandkasse og fliser, så der er rig mulighed for, at
komme til at lege lige netop det, som børnene har
lyst til.
Denne dag er det tid til at få muget ud hos
kaninen. Børnene tager ivrigt del i arbejdet. De
finder straks små trillebøre og spande frem,
møget skal køres over i vores drivhus, og det
giver jo anledning til at snakke om, at vi skal have
plantet agurker og tomater i drivhuset:-) Da
arbejdet er færdigt, er endnu en yndlingsbeskæftigelse i gang, nemlig at gå en tur med
kaninen i snor.
Imens den ene aktivitet er i gang, er der kommet
nogle skolebørn på besøg, og vupti er en helt ny
aktivitet i gang, der skal hentes sand til at fylde
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Det er selvfølgelig ikke helt tilfældigt, at vi har valgt at blive private børnepassere hos Vejlernes
Naturfriskole/Viben. Ideen i, at børnene starter deres år i rolige og kendte omgivelser og møder de
voksne, der skal tage vare på dem gennem mange år, er noget af det, der betyder rigtig meget for
os.
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at oplyse, hvornår vi har ledige pladser i dagplejen. Mejsen
har en ledig plads 1. maj og en ledig plads 1. juli 2014. Musvitten har to ledige pladser 1. juni 2014.

Der er legestue hver tirsdag kl. 9.00 – 11.00 i salen på skolen, hvor alle er velkomne.

I næste udgave af avisen vil vi fortælle mere om årets gang i dagplejen.
Rigtig god sommer til jer alle!
Hilsen Kirstine, Kathrine og Jeanette.
Lillian Sekkelund.
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Søprojektet 2013
Søprojektet ved Skærpensig har i år i højere grad taget udgangspunkt i området omkring søen og i
mindre grad i søen, som vi gjorde sidste år.
Børnene har været delt op klassevis, og hver enkelt voksen har så taget udgangspunkt i alderstrinnet
i forhold til formidlingen af hver enkelt aktivitet. Undervisningstiden i de enkelte grupper har varet i
cirka en time, hvor undervisningsdelen har været intensiv, men vi har tillige arbejdet bevidst med en
ekstensiv del som forklares nedenfor.
Hver voksen har haft et fast emne, hvor en rotationsordning sørgede for, at alle klasser kom rundt
og prøvede hver aktivitet.

Emnerne har været:
Bål og bålmad, hvor klassen har tændt et
bål op og tilberedt forskelligt bålmad. Vi har bl.a.
smagt chokoladefondue og kolbullar (grove
pandekager med bacon og tyttebærsyltetøj).
Madholdet har haft den opgave at have noget
klar, når de andre vendte tilbage fra deres
aktiviteter.
Samtidigt
har
der
været
snitteværksted.
Livet i og ved søen, hvor der i vandet er
blevet studeret haletudser og frøer, vandnymfer,
guldsmede, skorpionstæger, vårfluelarver,
rygsvømmere og meget andet.
Idræt i skoven, hvor der har været fokus på
at bruge skovens egne materialer og
forhindringer, ligesom der er blevet arbejdet med

kropsbasis som koordinering, balance, kondition
m.m.
Billedkunst i skoven med brug af
naturmaterialer til f.eks. bladtryk. Der blev også
kigget på insekter under bladene og arbejdet
med følesansen.
Hedens natur var også et særligt emne. Her
har vi snakket om, hvordan Jylland så ud
engang, kigget jordlag, snakket om sur jord, set
gamle hjulspor, gået på opdagelse og fanget
firben, lugtet til porse, set hugorm og nogle har
også hørt historien om natmændene.
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Den ekstensive del handler meget om, at der
bliver gjort plads til:
Spontane idéer (f.eks. hulebyggeri,
”samtalegrupper” højt oppe i træerne etc.).
Spontane oplevelser (f.eks. bygning af små
terrarier til frøer – og snak om, hvordan de skal
indrettes for, at dyrene har det bedst.
Opdagelsesture i nærområdet med spændende
fund af bl.a. sommerfugle og uglegylp – og
efterfølgende dissekering, opdagelse af fugle og
dyr, bl.a. oplevede alle en overflyvende trane en
dag).
Tolerance overfor hinanden (f.eks. lære at
cykle i kø, uden at overhale eller presse andre til
at køre stærkere).
Lejrlivet (vind i håret, sol i kinderne, røg i
øjnene, snitte i pinde foran bålet, bare tæer i
græsset, etc.).

Juni 2013
Vi anser den ekstensive del for mindst ligeså
vigtig som den intensive del. Den ekstensive del
er vigtig i forhold til at opleve glæden ved at
modtage udeundervisning. I forbindelse med den
ekstensive del er vi voksne også klar til
spørgsmål og klar til at følge med, hvis børnene
er "faldet over noget". Her er oplevelsen at gribe
fat i noget spontant og det umiddelbare, som
pludselig dukker op – set fra børnenes perspektiv
– til stede. Det kan være noget som flyver forbi,
sidder i et træ, lugter sjovt etc., hvilket pludselig
bliver til meget konkret undervisning, når det er
lige der – foran snuden. Man skal bare lige lære
at få øje på det…og finde ud af, at der er voksne
som er klar til at begejstres eller undres sammen
med, og som er klar til at undersøge- eller
forklare nærmere.
Henrik Haaning Nielsen
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Børnenes egne beretninger
Jeg sidder ved bålet og laver kolbuller, det er små pandekager med bacon.
I starten regnede det, men nu skinner solen. De andre er ved at fiske.
Jeg sidder ved bålet og er ved at varme mine fødder, fordi jeg kom til at falde i vandet.
Vi er cyklet ud til søen, og vi skal cykle hjem igen.
Der er nogen der fanger frøer, nogen leger, og de syntes, at det er sjovt, det syntes jeg også.
Det er Hendrik, Gry og Lukhas der laver maden.
Der er nogen der er ovre for at finde hugorm, og det er 0. klasse. 1. klasse de finder små dyr ved
søen. 2. klasse leger tagfat. 3. klasse de fanger frøer, og 4. klasse laver mad.
Christina Pedersen
Emma Thomsen har fanget en guldsmed larve, den fanger sit bytte,
ved at bruge sin underkæbe, der er formet som en tang.
Emma og Simone har også fanget spidssnudede frøer, som de
kalder, Mia, Mie, Bølle og Dælde :-)
Simone har også fanget en rygsvømmer.
Hvad naturen gør ved legen...
Vi er cyklet ud til søen, og det er godt vejr og stemningen er god. Vi
har fanget 2 frøer, Zalina og Grehgi, de er rigtig søde. Vi har lært
hvordan vi fanger dem, og hvor man finder dem.
Grehgi er større end Zalina, men Grehgi er stadig lille. Zalina er den
der er mest aktiv og Grehgi slapper mest af og sover.
Vi laver også mad nede ved søen, det er sjovt, at lave mad. Vi har
også engang lavet aktiviteter, det var også sjovt, men ikke så sjovt,
som at fange frøer.
Nu har vi lige fanget 2 frøer mere, så nu har vi 2 drenge, og 2 piger
:-)
Skrevet af Victoria og Elisabeth
Når vi er her ved søen, oplever vi det på en helt anden måde end på skolen.
Når vi er her, kan vi føle naturen, vi kan høre den, og vi kan dufte den. Det er bedre at være her,
end sidde i et klasse lokale og læse om det.
Vi lærer mange flere ting om naturen, end på skolen. Her prøver vi også flere ting, så det er nemmere
at lære ting her.
Skrevet af Thea Gade, Mathilde Sørensen og Sofia Cambrosio
UD I NATUREN.
Det bedste ved at være i naturen, er at vi får lov til at opleve det i stedet for at sidde og læse i en
bog.
Vi får lov til at bruge vores sanser, og at vi er mere sammen med hinanden.
Vi møder nye dyr, og her er flot, hyggeligt og vådt :-)
Skrevet af Julie, Jakob, Maria; Amanda M.K. og Rune
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Vejlernes Naturfriskole er på tur til søen, der er nogen, der fisker, og der laves mad på bål. Der er
nogen, der er ovre på den anden side af søen, for at finde hugorme.
I skoven er der aktivitet for 1. - 2. klasse.
Vi hygger os rigtig rigtigt meget, og vi skal cykle hjem igen.
Det er sjovere, at være her ude, end hjemme på skolen, vi har jo godt af noget land luft.
Vi elsker at være i naturen.
UDE I NATUREN.
Det er sjovt fordi, man skal ikke sidde inde i klasseværelset, man får frisk luft, og man får lov til, at
se mange dyr. Man får lov til at hører fuglene synge, og vi får god mad.
Vi lærer også hvilke dyr der er.
Skrevet af Jonas og Nino.

Avisgruppen ønsker alle en rigtig god sommer.
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