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Vejlernes Naturfriskole hvad er det egentlig?
På Nordfyn går en gruppe mennesker rundt og arbejder med planer om at starte en Naturfriskole.
I den forbindelse havde Fyns Stifttidende sat sig for at finde ud af, hvad en Naturfriskole egentlig er.
Da Vejlernes Naturfriskole er Danmarks første og pt. eneste naturfriskole, ringede avisen derfor til
os og spurgte, hvorfor det lige var en naturfriskole vi havde lavet,
og om hvad det i praksis er.
Svaret ligger i navnet!
Vejlernes fordi vores beliggenhed er på Hannæs med fuglereservatet Vejlerne som nærmeste nabo.
Friskoleinitiativtagerne besluttede placeringen her, fordi både naturen og kulturen her er rig og
mangfoldig.
Naturfriskole fordi når man har valgt at bosætte sig på Hannæs er det uundgåeligt, at naturen vil
være en del af livet.
Dette grundvilkår kan man jo så forholde sig til som en begrænsning eller en berigelse.
Det er en begrænsning, hvis man f.eks. vil have lynhurtig bredbåndsforbindelse, fa(s)tfood og andre
byfænomener.
Det er en berigelse, hvis et landbo-samfund og en enestående natur kan bruges som en tryg ramme
om et børneliv.
Vejlernes Naturfriskole er en skole, der regelmæssigt bruger den omgivende natur og det omgivende
samfund som en del af vores undervisning. Målet er at give eleverne personlige og konkrete
erfaringer i mødet med virkeligheden. Det sker f.eks. når vi tager elever med på lejrskole på
Bornholm, når vi har overnatning på Livø, når vi bearbejder indsamlede frugter til tærter og
marmelade, men også når vi måler, hvor stort det hul drengene har gravet i sandkassen egentlig er.
Det er, når børnehaven tager på tur for at indsamle hyld og undervejs finder rævens hule (og en lort),
finder agern og rimer videre på det ord, når vi snakker om invasive arter med udgangspunkt i en
Nil-and som én har fundet. Den viden eleverne får ude bringes med ind, så konkrete oplevelser er
med til at gøre mere abstrakt teori forståelig for eleverne. Når undervisningen bliver andet og mere
end klasseundervisning vil børns forskellige kompetencer også bedre kunne inddrages.
Hvor mange timer eller dage om ugen undervisningen foregår andre steder end i klassen, det er
bestemt af hvilke aktiviteter, vi er i gang med, ikke af et pædagogisk dogme. Hvor meget vi så skal
være ude, arbejde med det vi kan mærke, se og føle - det vil altid være en opgave for personalet og
forældrene i dialog at vurdere.
Men vi øver også staveord og lærer tabeller – i klasserne. Vi giver individuel læseundervisning i
morgentimerne, vi insisterer på, at vore elever deltager aktivt i undervisningen, og at alle vore elever
gør sig umage for at udnytte deres evner - hver dag. Vi vægter det højt, at alle elever oplever at blive
respekteret – både af kammerater og af personalet.
I den danske fri- og efterskoletradition, har der altid været lagt stor vægt på det hele menneske. Det
er ikke kun din viden og dine færdigheder, der er vigtige, men også dine holdninger og din lyst og
evne til at deltage i samfundslivet, der er betydningsfuld.
Derfor vægter vi dialog, fælles oplevelser og fortælling i den daglige undervisning. Vi ved ikke, hvilke
kompetencer og faglige færdigheder, der i fremtiden vil være de vigtigste, men vi ved, at mennesker
der føler sig accepteret, fordi de har rod i et fællesskab, har tro på egne evner i forhold til at løse nye
opgaver - det er der altid brug for.
Vi har ikke naturklasser og er ikke en udeskole, men vi henter inspiration fra begge i det der er
Vejlernes Naturfriskole.
Vores mål er, at al undervisning er fagligt kvalificeret og har relevans for elevernes dagligliv og
interesser.
Har vi så opnået alle vore håb og mål?
Vi arbejder hver dag på det, og vi er nået rigtigt langt på de to år, vi foreløbigt har været i gang. Men
det er en opgave, som kun kan løses i et stadigt ligeværdigt og frugtbart samarbejde mellem de børn,
forældre og det personale der er Vejlernes Naturfriskole.
Niels Jørgen Andersen
Skoleleder
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Livet delt op i forår, sommer,
efterår og vinter.
Forår:
”Foråret” er der, hvor alt springer ud. I Vejlernes
Naturfriskole er ”foråret” børnene; - børnene i
dagplejen, i børnehaven og i friskolen.
Alle ”forår” er unikke. ”Foråret” er ikke født som
tomme marker. Nej, jeg tror på at nyfødte ”forår”
har iboende frø, som er bestående af potentialer,
kompetencer OG temperamenter.
Vejlernes Naturfriskole er med til at præge
”foråret”. Vi og skolen skal give dem lyst til at
lære, lyst til at opleve. Vi skal lade dem deltage
aktivt, gøre dem nysgerrige, og vi skal give dem
mange forskellige muligheder for at indtage
læring og livserfaring. De skal opleve, at de er
gode nok, som de er. De skal føle sig set og
mærket.
Vores ”forår” bliver ”udsat” for meget på vores
sted. Helt fra små af, kommer de på ”tippi/telttur”, på blåbærtur og de kommer sågar helt til
Livø.
Jeg oplevede vores ”forår” fortælle om, hvorfor
Livø hedder ”Ballon-øen”, og hun fortalte rigtig
mange andre sjove, historiske fortællinger. Jeg
så glade strålende øjne på pigen, der kom ud af
bussen, med armene hævet over hovedet, fordi
hun havde klaret den store udfordring, - det at
sove på en "øde ø". Andre har ligeledes fortalt
om børn, med forventningsfulde og strålende
øjne, der sejlede til Livø. Når jeg ser på et måske
træt men glad ”forår”, så gør det mig glad måske endda lykkelig. Tak til alle de der giver alt,
hvad de kan, for at give min ”plante” det bedste
”forår”.

Sommer:
”Sommeren” er voksenlivet. I ”sommeren” får
vi måske mand/kone, børn, villa, Volvo og
vovhund. ”Sommeren” er kendetegnet ved, at
vi skal have tillid til at ”sommeren” bliver god,
at vi får masser af sol, varme og passende
med vand og lidt blæst. Vi skal stå til ansvar
for vores eget liv, tage vare på andres, være
positiv og anerkendende, og vi skal have tillid
til os selv og til andre. ”Sommeren” er fuld af
forpligtigelser, og forhåbentlig kan mange af
vores drømme realiseres.
I ”Sommerlivet” er det meget vigtigt at
prioritere, hvad der betyder mest både for én
selv, men også hvad der betyder mest for
familien.
I ”Sommerlivet” skal hele livet nås.
Efterår:
Efter en lang ”sommer” kommer ”efteråret”.
Jeg tror, at når jeg bliver senior (om laaaang
tid), så kan jeg se tilbage på ”foråret” og
”sommerens” ”planter", mærke roen og blive
eftertænksom. Jeg kan se på alle mine
børnebørn, der leger på en pragtfuld skole
med bålhytte og plantekasser fyldt med
blomster. Jeg kan se tilbage på en masse
gode historier og oplevelser. Jeg håber, jeg vil
sige glad go'dag til ”efteråret”. Til ”efteråret”
skal jeg spise nye blommer og æbler, jeg skal
designe nye ”ting”, og jeg skal sidde i
bålhytten på Vejlernes Naturfriskole.
Til sidst vil jeg stå i min vinter, der hvor jeg ikke
oplever et nyt forår...
Mie Mommer
Bestyrelsen
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På tur til Hjortdal dyrefarm.
Det var med forventningsfulde børn og forældre,
vi fredag d.16. august havde planlagt en
hygge/ryste sammen tur for 0. - 2. klasse.
Dagene forinden havde gået med strandtur,
værkstedshygge og bålmad sammen, så
relationerne var så småt ved at etablere sig på
kryds af klasserne.
Dagen startede på skolen, hvor der efter en lidt
forsinket
start
var
forældre
der
var
behjælpsomme med kørsel. Børnene kom hurtigt
i bilerne med den ven, de så gerne ville sidde
ved. Heldigvis var der pladser nok, så alle
pladsønsker kunne blive opfyldt.
Ved ankomsten blev eleverne delt i 3 hold, og så
kunne ekspedition og oplevelse af mange
forskellige dyr starte, og som mange af jer ved,
er der lige fra mus til lamaer, geder, får, vildsvin
og fugle m.m. ude på farmen.

Mange af dyrene må man gerne gå ind til, så
det skete, at børnene blev i længere tid hos
dyrene, bare for at nyde at sidde med de små
søde gedekid eller gå på jagt efter kaniner.
Gennem turen opstår der mange gode
snakke, hvor børnene og lærerne stille og
roligt får en fantastisk god og gensidig tillid.
Vi vil gerne sige tusind tak til børn for en helt
fantastisk dejlig dag. I var bare nogle dejlige
børn at have med.
Også en stor og varm tak til de forældre, der
var søde at hjælpe os med transport til og fra,
og tak for rigtig lækker kage.
Pernille og Lillian
Skolen
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Høstmarkedsforberedelser
og børnehaveliv.
Et af årets tilbagevendende begivenheder er det
årlige høstmarked på Friskolen, og Vibens
børnehavebørn deltager efter bedste evne. At
deltage betyder bl.a., at vi drager ud på ture for
at samle og høste råvarer, hvorefter børnene,
med god hjælp fra de voksne, fremstiller emner
til videresalg.

Knap er turen i gang, før en af drengene spørger
til alle de flotte røde bær, der hænger på træer
og buske. Under gåturen plukker vi af alle de
forskellige røde bær, vi kan få øje på, alt imens
de røde bær nærstuderes: Rønnebær,
tjørnebær og hyben fra vildroser. Vi vover at
smage på de beske rønnebær og giver ræven
ret ”Rønnebærrene ER sure”.
De flotte agern tiltrækker sig også
opmærksomhed. En pige bemærker: ”De sidder
i deres skål som et æg i et æggebæger.” Der er
mange agern og de må i lommen. Snart buler
bukse- og frakkelommer med uvurderlige skovskatte. En voksen har hasselnødder i lommen,
og vi får en snak om, hvor meget agern og
hasselnødder ligner hinanden men dog alligevel
er helt forskellige. Den voksne lover at børnene
i dag også skal få at se, hvor nødderne gror.

En af vores ture havde til formål at indsamle
hyld, så vi kunne fremstille hyldebærsaft.
Derudover er sådan en tur - ud i det blå - en
kærkommen anledning til at drage fordel af de
mange pædagogiske aspekter, der kan findes
ved ”en tur ud af huset”.
En tur betyder nye oplevelser, nye omgivelser,
nye begreber, øvelse i samarbejde, øvelse i
regler, øvelse i samtale.
En tur betyder sanseoplevelser for ører, øjne,
næse, smags- og følesansen og en masse grovog finmotoriske udfordringer for kroppen.
Men alt det er der ikke så mange der tænker
over denne flotte septemberdag, hvor vi er linet
op 2 og 2 for at begive os ud på småveje, mark
og skov.

Efterhånden når vi under megen snak, råb og
latter frem til hyldetræerne. De er lidt små de
bær og de sidder højt oppe. Godt de voksne har
lange arme og kan bøje grenene ned til dem på
korte ben.
Vi klipper, knækker og river bær ned i vores
medbragte spande og poser. Børnene giver
hinanden gode råd om ,hvor de bedste bær
findes og hvordan de kan tages ned, uden at
man får ”smattede hænder”.
Et par piger kaster deres kærlighed på de
velduftende fyrrenåle. ”Uuhmm, det dufter godt”,
siger de og nulrer afklippede fyrrenåle mellem
fingrene.

Side 6

Friskoleavisen
Området, hvor vi befinder os, bliver kaldt
”Rævebakken”. Og ikke uden grund …
På toppen af en stor sten er der efterladt en
rævelort. ”Addd ...Hvorfor ligger den nu der ?
Sådan, så synlig ?” ”Jo”, siger en voksen ”Det
er en signallort” og så får børnene en lille
historie om den ræv, der tydeligvis bor her. At
ræven, med hjælp af sin lort, fortæller alle de
andre ræve her omkring, at her bor han altså.
Så de andre ræve har bare af at holde sig væk,
ellers får de med ham at bestille.
Den voksne viser børnene, hvor ræven har sin
hule. Vi glemmer hylden for en stund og taler
om ræve og grævlinger, mens vi aser rundt for
at tælle rævehulens ind- og udgange. En purk
udbryder: ”Øj den har godt nok mange døre”.

Oktober 2013
Tiden går og vi må snart vende næserne hjemad.
Men inden da skal vi lige omkring hasselbuskene
for at smage friske nødder. Vi er efterhånden
trætte, men vi kan alligevel undres og glædes
over solens spil med ”lyspletter” mellem de mørke
træer.

Vel hjemme i børnehaven igen bliver alle turens
skatte fundet frem. Der skal klippes stilke af
hyldebærrene, og de sorte bær skal i saftkogeren.
De mange agern og de stikkende fyrrenåle indgår
i ”legemaden” resten af dagen. Men mon ikke der
også var en og anden der havde et agern i
lommen, da mor eller far kom for at hente.

Madpakkerne skal indtages i Basen – et lille
skovområde med et lille læskur. Basen bliver
undersøgt. Der er musvågevinger, surkløver
og en herlig gynge. Og mens vi sidder der og
spiser, hører vi nogle sære skrig. Det er
musvågen, der kalder. Det er lidt uhyggeligt og
lidt spændende. Vi er heldige. Den kommer
svævende lige over de træer, vi sidder under,
mens den udstøder endnu et par skrig. Og lige
så pludseligt som den kom, lige så pludseligt
er den væk igen.

Kirsten Søgaard Jeppesen
Viben
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Lavet af Patrick og Johan
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Om at finde balancen
” Kom og se mig… nu kan jeg også køre op ad
bakke”. Sådan blev en helt almindelig mandag
pludselig forvandlet til et magisk øjeblik.
Mange timers utrættelige forsøg på at mestre
det vanskelige waveboard, har nu endelig
givet pote. Så en stolt fremvisning og en
svingende” highfive” er på sin plads. På
trappen står små nye børnehaveklassebørn
og måber, imens de med hjelme og
sikkerhedsudstyr klamrer sig fast til
gelænderet. Her er hverken modet eller
balancen til de store udfoldelser i
skolegården. Men med nyt gåpåmod og
optimisme er der ingen tvivl at spore, de skal
nok nå dertil en skønne dag!

Med en skolegård der direkte indbyder til det, er
mange eftermiddage blevet brugt på ethjulede
cykler, rulleskøjter, og waveboards. Balancen
kommer som regel før modet, så kun et enkelt
knæ eller to har fået en lille skramme, men ikke
mere end hvad et par trøstende ord, en tår vand
og et plaster har kunnet klare.
Nu mærker vi efterhånden, at efteråret er på vej.
Vi skal vænne os til, at tiden med bare tæer og
korte ærmer er slut og finde vores hyggelige
indendørsaktiviteter frem igen. Vi fingerstrikker i
stor stil. Uldgarnet er fundet frem. Med store
drømme om at strikke så mange meter, at det
kan valkes til en hue, eller måske en lille taske,
bliver rummet hurtigt fyldt af forhåbningsfulde
glade børnestemmer. Men åh, det er sørme ikke
gjort på en eftermiddag, så tålmodigheden bliver
også øvet. De små fra børnehaven kan også
være med, så de holder garnet og kommer med
opmuntrende kommentarer. Der bliver tegnet, næsten hver dag. Når vi er voksne nok i huset,
maler vi med glas/vinduesmaling eller akvarel,
laver stop motion film, syer, eller hvad nu
børnene finder på.

Vi har haft en dejlig sensommer, med mange
gode solskinsdage. Vi har fået etableret
snittehuset på sfo’ens terrasse bag skolen.
Her er mange timer blevet brugt med at snitte,
save, flette pil, bage snobrød og hvad nu
ellers sådan en dejlig plads kan byde på.
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Sfo’en skal være et rart sted at være for alle. Her
er vores aktiviteter et godt redskab og en
platform, hvor børnene mødes på kryds og tværs
og lærer at give hinanden albuerum. Og her
oplever vi ofte, at nye spontane venskaber
skabes.
Der er startet et musikhold op hver mandag fra
musikskolen. Gymnastikforeningen har hold i
salen hver mandag, onsdag og torsdag. Og ved
siden af er der spejder, svømning, håndbold,
fodbold, badminton osv. Det betyder, at
børnenes hverdag som regel er fyldt godt op.
Det har, sammen med en god indsats for at få
arrangeret legeaftaler dagen før, medvirket til, at
der er knap så lang en kø ved telefonen i år. Det
er rigtig skønt, for selv om vi selvfølgelig stadig
gerne hjælper børnene med de spontane aftaler,
betyder det at vi voksne i stedet kan prioritere at
bruge vores tid og energi sammen med børnene.
Herved sørger vi alle sammen for, at vi får nogle
skønne eftermiddagstimer sammen. Alt i alt har
det nye skoleår bragt nye udfordringer. Nye
børn,
nye
klassekammerater,
nye
fritidsaktiviteter og nye måder at gøre tingene
på. Og selvom det måske kan virke lidt
uoverskueligt til at starte med, handler det i bund
og grund blot om at springe ud i det og finde
balancen.

Mille Dissing
SFO’en
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Glade børn er røde kinder og snavsede fingre
Mandag d. 2/9 2013 begiver 15 børn og 3 børnepassere sig af sted til Præstens Skov, hvor der
engang imellem afholdes friluftsgudstjenester. Her vil vi bo i - og med naturen hele ugen i
forbindelse med vores deltagelse i Naturens Dag/Uge.
Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for
naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. Dagen/ugen har altid et tema – i
år er det "Vild med naturen". Hvert år bliver landets pædagoger og lærere inviteret til at arrangere
en Naturens Dag/Uge for deres børn den anden uge i september. Her vil der være særlig fokus på
at få børnene med ud i naturen. For børn der bruger naturen er sunde, glade, kloge og vokser op
som ansvarlige voksne, der benytter og beskytter naturen. Børn skal smage på naturen, lege i
skoven, få røde kinder og blive beskidte og trætte.
Første dag, vi ankommer i lejren, er vejret gråt, dog lunt med lidt støvregn. Dette ændrer sig dog
hurtigt, og resten af ugen byder på et fantastisk vejr. Børnene er nysgerrige på, hvor vi er og hvad
vi skal. Dog stiller flere af børnene sig prøvende op ved de to medbragte babyjoggere som for at
spørge, om turen snart skal gå hjemad igen. Vi har intet legetøj medbragt, da vi ønsker, at børnene
skal lære, at naturen i sig selv er et kæmpe legeparadis. Dette er dog svært for dem i begyndelsen,
så vi begynder at bygge videre på en gammel hule, og langsomt begynder børnene at åbne sig op
og lege med.
Vi har dagen forinden stillet en stor tipi op, som skal bruges til opbevaring af vores ting om natten,
og som de store børn skal sove i om dagen. Putningen af børnene går godt. Nogle sover i tipi, nogle
i deres barnevognskasser under en biwak, og andre sover i weekendseng. Alle børnene sover godt
og er friske og udhvilede, da de om eftermiddagen bliver hentet i skoven af deres forældre.
Næste dag efter morgenmaden går turen atter i skoven. Allerede nu er det tydeligt, at børnene ved,
hvad der skal ske, og er klar til at gå af sted. 12 børn tager gåturen derud hver dag, mens 3 andre
kører med Jeanette. I dag starter børnene ud med at lege selv. Hulen bliver flittigt brugt, og græs,
træer, grene og blade bliver undersøgt. Vi har medbragt spande, så børnene selv kan gå på
opdagelse og samle blade, kogler og hvad der ellers gemmer sig i naturen. Vi går alle en tur i skoven
og ender på en mark, som fører os tilbage til lejren. Turen giver appetit. Børnene indtager store
mængder middagsmad, som nydes i det fri siddende på græsset. Hurtigt finder alle ud af, at her
behøver vi ingen tallerkener, højstole eller borde, her er det bare hyggeligt at sidde i en rundkreds
og spise sammen under åben himmel.
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De næste par dage åbner børnene sig mere og
mere op for naturen. Vi oplever ingen konflikter,
da der intet “yndlingslegetøj” er, og børnene
ender med at blive rigtig gode til at opfinde lege
ud fra de ting, de finder i naturen. En pind bliver
til en farlig skyder, en bøjet gren til en vippe, en
spand med blade bliver til suppe, en bunke
grene bliver til et højt bjerg, der skal bestiges
osv.
I løbet af ugen går vi skiftevis på tur med en lille
gruppe af børn. En dag med de store øver vi at
gå to og to, hånd i hånd. Vi finder kogler i skoven,
og da vi kommer ud på marken, udnytter vi, at vi
er helt alene og skråler børnesange op mod
himlen blå. Vi studerer frøer og finder sten på
marken. Også de små kommer på tur, hvor mos,
lyng, blomster og andet bliver samlet op, kigget
på og snakket om. Der bliver smagt på
rønnebær, og også her bliver de små frøer
studeret. Da der ikke medbringes klapvogn eller
andre hjælpemidler, går de små selv og øver sig
i at gå hånd i hånd, mens der synges og hygges.
Imens hjemme i lejren bruges en stor presenning
som faldskærm, og børnene hviner af fryd, når
den ryster og løftes og VUPTI…har vi alle gemt
os under den. Vi får også besøgt basen, der er
et sted ude i skoven, som friskolen bruger som
et ekstra klasselokale i det fri.

Oktober 2013
Ugen sluttes af med højt solskin og en masse
tilfredse børn, der på trods af at de er trætte efter
en hård uge, er glade og alle blevet helt dus med
at være i naturen.
For os børnepassere har det været en fantastisk
uge, hvor det har været dejligt at se, hvor meget
hvert enkelt barn har udviklet sig i forhold til at
være i naturen og røre ved naturen. Derudover
har vi set, hvordan de hver især bruger naturen
og har taget den til sig som den fantastiske
legeplads, den nu engang er.
I løbet af efteråret vil vi i gang med at forberede
os til vinteren. Vi skal lave fugleklokker, og vi skal
høste færdig i drivhuset. Vi har en masse
tomater, så vi skal i gang med tomatsuppen. Vi
skal desuden grave vores jordskokker op og lave
jordskokkesuppe til de kolde dage. Endelig skal
vi have de sidste kartofler gravet op. Vi håber, at
vi i løbet af efteråret kan sove i vores egen tipi
ude i haven med de største af børnene. Det var
en kæmpe succes, da vi boede i skoven, så det
vil vi gerne gentage.
Til november vil vi ud at fælde et par juletræer,
som børnene skal være med til at pynte, og som
vi kan kigge på og snakke om – og mon ikke vi
vil opleve en nisse eller to i december måned?....
Naturdagplejerne
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Naturen netop nu
Med september kan man for alvor se, at dagene
er blevet kortere, og den 22. september er det
jævndøgn. I denne tid er naturen ved at
forberede sig til vinteren.
Inden vinteren, når der bliver knaphed på føde
og nogle fødeemner bliver utilgængelige,
trækker de fleste fuglearter mod syd.
Fugletrækket har været i gang det meste af
sommeren. Mange vadefugle, som storspover
og sortklirer kan man allerede fra juni se trække
igennem i flokke nordfra. Det er først hunnerne,
der kommer, efter at æggene er lagt og rugning
og ungepasning er overladt til hannerne. I løbet
af de efterfølgende sommermåneder og efteråret
følger andre vadefugle efter: Hvidklirer,
svaleklirer, forskellige ryler og hjejler. I løbet af
sommeren og efteråret skifter mange vadefugle
til vinterdragt, og man kan blandt andet se det
sorte forsvinde fra bugen på hjejlerne. På grund
af den tørre sommer har Bygholmengen næsten
været fugletom, men nu er der, i skrivende stund,
mange ænder og gæs på engen. Et godt sted at
se vadefugle er i øjeblikket dæmningen ved
Østerild Fjord. Hjejlerne og spoverne kan man
også se i store flokke på markerne sammen med
de nu plettede stære. I begyndelsen af efteråret
kan man også stadig se fiskende fiskeørne i
Vejlernes søer. Her omkring 20. september,
kommer de kortnæbbede gæs i store flokke fra
Svalbard. De kan blive her hele vinteren, hvis
ikke frost og sne tvinger dem længere mod
sydvest. I oktober kommer de gulnæbbede
sangsvaner også nordfra og store flokke af
sjaggere og vindrosler kan indfinde sig, når de
har spist bærrene op nordpå.
Mange andre dyr er også ved at forberede sig til
vinteren. På solskinsdage kan man fra
slutningen af september til begyndelsen af
oktober igen se hugormene ligge ved
overvintringsstederne
på
blandt
andet
Skårupodde. Frøer og tudser skal også snart til
overvintring i løbet af oktober-november. Deres
æg med omgivende slim er klar til at blive lagt,
når de kommer frem igen til foråret i marts-april.
Den slim kan rovdyr, som spiser frøerne, ikke
lide, så slimklumperne, der kaldes stjernesnot,
bliver efterladt og kan ses om efteråret. Om
foråret, når frøerne kommer frem og skal til
søerne for at lægge æggene, kan man igen se
disse slimklumper.

På billedet ses der en frø, som ikke blev spist
færdig ved siden af slimklumpen.

Om efteråret bliver mange plantefrø modne og
bliver spredt på forskellige måder, som jeg
fortalte om ved en morgensamling for nylig. Man
kan i efteråret samle nedfaldne kastanjer, agern,
nødder og andre frugter. Æbler og blommer kan
tiltrække forskellige insekter, som suger saft fra
frugterne. I begyndelsen af oktober kan man
stadig se admiraler (sommerfugle), som ikke er
trukket mod syd endnu. Ellers er der forskellige
fluer og nogle af de i år få hvepse. I gamle frugter
kan der ved gæring være dannet alkohol, så
insekterne kan blive godt berusede. Man skal
derfor passe på, da de alkoholsløvede hvepse
stadig kan stikke.
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Efteråret med den stigende fugtighed er også tid til svampe. Den tørre sensommer har ikke givet
mange svampe, men det ser ud til, at den regn, som er faldet i midten af september, har hjulpet på
det. Der er nu kommet rørhatte, og jeg har også set rød fluesvamp forskellige steder.
Om vinteren kan luften være tør, samtidigt med at træernes rødder har nedsat optagelsesevne.
Løvtræerne undgår udtørringen ved at fælde bladene i løbet af efteråret. Inden fældningen bliver
brugbare stoffer i bladene reddet ind i grenene. Når det grønne klorofyl bliver nedbrudt, kommer
andre farver til syne i bladene. I den tørre sensommer er birk og andre træer begyndt at fælde nogle
af bladene og derved begrænse fordampningen. Nåletræernes nåleformede blade kan bedre holde
på vandet, så de kan beholde bladene hele vinteren. Der er dog en undtagelse, lærketræet, som
fælder de bløde nåle. Der står to lærketræer ved børnehaven.
Albert Schmidt

Den nok mest kendte fluesvamp er rød fluesvamp. Navnet har den fået, fordi den blev brugt til at
udrydde fluer med. Man mosede svampen og tilsatte godt med sukker og lidt mælk. Når fluerne
spiste af den søde masse, døde de. Det hævdes, at vikingerne brugte rød fluesvamp til at gå
bersærkergang i krig. Men det er der ingen beviser for, det er sandsynligvis en opdigtet skrøne.
Rød fluesvamp er giftig, men ikke meget giftig. Et voksent menneske skal spise over et kg for at
komme op på en dødelig dosis.
Kilde: www.naturstyrelsen.dk
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Turen til Livø 3.-6. klasse
Turen til Livø startede en smuk august morgen med klar blå himmel og høj solskin. Vi var ti elever
fra 6.klasse, der startede meget tidligt, da vi sejlede i H-både fra Amtoft. Der var tre H-både i alt, og
det krævede samarbejde at styre, holde udkig og vippe båden til den rigtige side, mens de voksne
fik en kop kaffe. Mellem bådene var der lidt kapsejlads, men der var også tid til at sejle side om side
og snakke sammen.

Alle andre elever sejlede med færgen fra Rønbjerg med masser af bagage, lejrgrej og mad. På
færgen måtte vi være i styrehuset, og man fik bolsjer af kaptajnen.
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Ved ankomsten til Livø gik vi til teltpladsen, der var omgivet af træer, sump og krat. Det var rigtig
hyggeligt, at vi havde det for os selv, og vi kunne lege og samle mirabeller på lejrpladsen.
Der var tid til madpakker, og bagefter fik vi arbejdsopgaver. I mindre grupper skulle vi klargøre
bålplads, gruben, sætte telte op, forberede alt maden og meget mere. Der var også tid til at udforske
området, og nogle var heldige at se dådyr.

Der blev gjort meget ud af maden og gamle
arbejdsmetoder. I emnedagene op til turen
gruttede vi korn til mel, kærnede smør og lavede
planker til plankefisk, som vi alt sammen skulle
bruge i tilberedelserne. Og efter en gåtur rundt
på den nordlige del af øen, blev der tilberedt
lækker mad over bål. Der blev gravet et stort hul
til gruben og hentet sten ved stranden. Stenene
blev varmet op ved et bål nede i gruben, og der
blev lavet grubestege, der smagte rigtig godt.
Der blev også lavet plankefisk af friske torsk og
laks. Vi tilberedte krondyrragout, hybenkompot,
kogte hvedekerner og kartofler, gulerødder m.m.
over bål. Senere fik vi fladbrød af det gruttede
mel med smør, honning og syltetøj.
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Om aftenen hyggede vi med leg, kage og vi sang rundt om lejrbålet før sengetid. Vi sov i telte, som
var opdelt i drenge og piger. Man lå meget tæt, men det var rigtig hyggeligt og rart, især da først alle
frøerne kom frem. Der var rigtig, rigtig mange frøer og et par enkelte kom også ind i teltet. Det var
lidt uhyggeligt.
Der blev serveret havregrød og boller til morgenmad, og bagefter gik vi rundt på den sydlige del af
øen. Lejren blev pakket sammen og der var boller, pølsehorn og pizzasnegle før turen gik hjemad
med færgen. Vi var rigtig heldige med vejret, da det kun småregnede lidt ind imellem. Først til
allersidst begyndte det at regne rigtigt.
For nogle var det lidt svært at være af sted, men alle havde en rigtig god tur. Alle var glade og mange
var trætte, da vi kom tilbage på skolen. Tak for en rigtig god tur!
Fortalt af: Amanda K, Sanne, Gustav og Anton

Hvad børn dog siger…..
Vi sidder og arbejder på fliserne bag skolen.
Voksen: ”Ta’ lige et underlag at sidde på, så du ikke bliver kold i måsen”
Barn: ”Narj, det behøver jeg ikke….jeg har en natur-røv”
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