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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
◦  Og meget mere………

Forslag til indlæg, ris & ros kan sendes til: avis@vejlernesnaturfriskole.dk

Næste deadline er den 7. Marts 2014  med udgivelse den 21. Marts 2014

Avisgruppen ønsker alle glædelig jul og et godt nytår.
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Kære forældre
I vores skole forventer vi, at fagligt
dygtige og engagerede lærere
forbereder og gennemfører god
undervisning. Vi forventer, at
bestyrelsen beslutter hvilket
pædagogisk grundsyn skolen skal
være præget af, og at de skaber de
økonomiske og fysiske rammer, der er
nødvendige for at kunne udføre
opgaven.
Men hvad kan forældrene bidrage
med?
Vi forventer, at forældrene sørger for,
at barnet er veludhvilet inden det
møder i skolen, at madpakken er
smurt, at tøjet er afpasset efter vejret
og dagens aktiviteter, at lektierne er
læst og at skolen er orienteret om
væsentlige begivenheder i barnet liv.
Forældrene opdrager deres barn til at
være en god kammerat og i øvrigt at
udvise almindelig god opførsel.
Desuden forventer vi, at forældrene
holder sig orienteret om skolens
undervisning og støtter deres barns
læring.

Og så taler forældrene med deres barn
– gerne hver dag.
For det at vise interesse i barnets
dagligliv, trivsel og læring er at give
disse vægt.

Når børn mærker forældrenes
interesse for deres trivsel OG deres
faglige udvikling er det med til at give
betydning til det der sker i skolen.
”Når far og mor spørger til min
skolegang – så må det jo være vigtigt”

For os er det også vigtigt, at forældrene
giver udtryk for en forventning om, at
deres barn gør sig umage.
 At forvente, at ens barn gør en indsats
for at dygtiggøre sig i skolen er måske
en af de bedste gaver, vi kan give
vores børn – hele året.
 I en tid, hvor de uuddannedes andel af
arbejdsløsheden bliver stadig større,
kan betydningen af en udbytterrig
skolegang ikke overvurderes.
 Selvom vi vægter dannelse af
ordentlige mennesker højt – det er
selve fundamentet i et godt liv - så er vi
også klar over, at et godt skoleforløb er
selve grundlaget for de fremtidige
uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Hos os sker det i en skole, hvor den
enkeltes frihed udfoldes i et
forpligtende fællesskab, hvor
dagligdagen er præget af god vilje,
anerkendende voksne og hvor
kammeraterne er lige så forskellige
som folk nu er.

Niels Jørgen Andersen
Skoleleder
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Turen til Thy

For cirka 10 år siden pakkede jeg min
rygsæk i Kerteminde på Fyn for at
begive mig ud på en rejse til, en for mig,
ukendt del af Danmark… Med varme
pølser i termokanden og scooteren fyldt
med oppakning, satte jeg fingeren på
el-starteren og kørte ud mod vest i
retning af en helt ny verden med nye
mennesker og nye områder, der skulle
opleves.
Med en forventet gennemsnitsfart på
45 km i timen og scooterens monotone
motorlyd, kom Lillebælt langsomt
nærmere. Da jeg passerede den gamle
bro ca. 2 timer efter afgang, var
humøret stadig højt og udsigten
fantastisk… Nogle timer senere kom
Vejle og de store bakker, her fortrød jeg
bitterligt, at min scooter ikke havde flere
kræfter. Ned af bakke gik det ok, men
opstigningen var et mareridt, med en
max fart på 10-15 km i timen og
cyklister der overhalede, indså jeg, at
der var meget langt til Thy.
Efter Vejle var der vind i ryggen, og jeg
kørte op ad hovedvej 13 mod Viborg.
Efter et fortjent hvil ved Hampen sø
fortsatte jeg jagten på hovedvej 29…

Et stykke vej efter Viborg og ca. 9
timer efter afgang fra Kerteminde var
min tidsfornemmelse forsvundet, og
jeg måtte kapitulere og trække min
nødtelefon op og ringe efter hjælp…
Efter en times ventetid kom den
længe ventede transport i form af min
svigerfar og hans Toyota HiAce. Vi
læssede scooteren og kørte mod
Thy.
Som hovedvej 29 forsvandt bag os
og blev afløst af åbne vidder,
vindblæste heder, oprørte vande og
hovedvej 11, indså jeg hvilket koldt
og forblæst sted, jeg var kommet til…
landet hvor træerne altid peger mod
øst og hvor en let brise kaldes storm,
der hvor jeg kommer fra!
10 år er gået, og jeg kan stadig undre
mig over dette besynderlige hjørne af
Danmark, dets mærkværdige folk
med sit gådefulde sprog… men ved
at blive en del af Friskolen er det gået
op for mig, ”manden på scooteren -
fra Fyn”, at den menneskelige varme
og venlighed man møder her, er
kontrasten til den natur, der til tider
(ret ofte) viser tænder.

Peter Schmidt Nielsen
Bestyrelsen

Barn kigger ind i udklædningsrummet.

Voksen Siger: ”Vil du ind til drengene og lege?”

Barn svarer: ”NEJ…de er gamle,” og barnet vender sig og går.

Hørt i Viben
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Høstmarked og kulturnat i
Øsløs 2013

Traditionen tro skulle der igen i år
være høstmarked på Vejlernes
Naturfriskole. Som noget nyt blev
årets høstmarked lagt sammen med
kulturnat i Øsløs, hvor Bjerget
Efterskole også deltog. Det hele med
et fælles tema: ”Lege i tiden”.

I ugerne op til høstmarkedet blev
værkstedstimerne om torsdagen samt
emneugen brugt til at producere og
fremstille en masse fine ting til salg.
Det skulle alt sammen have noget
med leg at gøre. Vi lavede bl.a. flotte
pileflettede kræmmerhuse,
hoptimister, kryds og bolle,
køleskabsmagneter og terninger.
Samtidig var der også fuld gang i
køkkenet, hvor mange kom med bær
og frugter fra deres haver. Af det blev
der fremstillet tærter, småkager,
brocher og syltetøj med flotte etiketter
og meget mere.
I forbindelse med emnet havde vi
forskellige gamle og nyere lege og
aktiviteter i værkstedstimerne om
mandagen. F.eks. tovtrækning, fød en
bjørn, to mand frem for en enke, hvor
der var fokus på styrke, udholdenhed
og balance i mange af aktiviteterne.

På selve høstmarked- og
kulturnatsaftenen skulle vi præsentere
nogle af de forskellige lege og
aktiviteter gennem tiden. Der var bl.a.
styler, sjip, kongespil og fodbold i
skolegården og på boldbanen samt
spillehal med diverse spillekonsoller i
forhallen og 5.-6.kl. Værkstedet på
Vejlevejen var også åbent med
sæbebobler, Twister og ”Sæt halen på
æslet”.
Det var primært børnene fra 3.-
6.klasse, der stod for disse aktiviteter,
og de skulle få andre til at være med til
leg og hygge.
Derudover var der selvfølgelige salg af
de fine fremstillede ting, og der var
rigtig mange mennesker over det hele!
Friskolen solgte ting i to
klasseværelser, mens Viben havde
deres eget lokale, hvor Mejser og
Musvitter også havde et lille indslag.
Skønt!

Der var en rute rundt i Øsløs fra
forsamlingshuset med kaffe og kage,
gennem Præstens Have, forbi
værkstedet, høstmarked på friskolen
og afslutning med gudstjeneste i
kirken. Hele turen var oplyst af fakler.



Elever fra Bjerget Efterskole havde små lege, aktiviteter og sjove øvelser rundt
på ruten. Det var flot at gå i mørket og følge faklerne rundt.

Tilbage på skolen var der godt gang i salget i klasseværelserne, og ved
Tusindårs-egen i skolegården blev der lavet kakao og fladbrød over bål samt
pisket flødeskum på gammeldags vis med afbarkede juletræstoppe.
Det var en rigtig hyggelig og god aften, hvor der skete en helt masse forskellige
ting.

Fortalt af Amanda Bundgaard

December 2013

Brændte mandler
∙ 200 g mandler
∙ 175 g sukker (ca. 2 dl)
∙ 1 dl vand

Kom mandler, sukker og vand i en pande og varm op ved kraftig varme og under
omrøring - sukkeret bliver nu hvidt og tørt. Fortsæt med at varme mandlerne under
omrøring til sukkeret er brunt og flydende og mandlerne blanke. Skru evt. ned til
jævn varme. Spred mandlerne ud på et stykke bagepapir og lad dem køle af. Bræk
de kolde mandler fra hinanden og server de brændte mandler som "juleknas".
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Tur til Skyum
Idrætsefterskole

Torsdag den 26. september 2013 var
5.-6. klasse inviteret til idrætsdag på
Skyum Idrætsefterskole. Vi tog
bussen fra skolen kl. 8:00 for vi skulle
være på Skyum Idrætsefterskole kl.
9:00. Først havde vi fælles
opvarmning i den store hal sammen
med 9 andre skoler fra kommunen. Vi
legede evolutionsleg, som går ud på
først er man et æg, dernæst bliver
man til en kylling, så en abe, for
derefter at blive til en maratonløber,
for til sidst at blive Superman.

Da vi var færdige, blev vi delt i to store
hold. Det hold, vi skulle følge, skulle
starte med de udendørs aktiviteter.
Da vi alle var kommet ud på skolens
kæmpe store kunststofbane, blev vi
yderligere inddelt i 8 grupper på tværs
af skolerne. Af udendørs aktiviteter
prøvede vi kræfter med frisbee
rundbold, kryds og bolde fodbold,
fodbold rundbold, samarbejde med
bold, banke banke bøf, udendørs
håndbold, drible frem og tilbage med

fodbold samt alkohol bold. Alkohol
fodbold gik ud på, at man først skulle
løbe 10 gange rundt om en kegle,
hvorefter man skulle prøve at ramme
målet med fodbolden. Alkohol fodbold
og kryds og bolde fodbold var de to
sjoveste ting, vi prøvede udenfor.
Efter halvanden times tid skulle vi spise
vores medbragte madpakke i et af
skolens klasseværelser. Da vi var
færdige med at spise, var det vores tur
til at prøve kræfter med de indendørs
aktiviteter.

Først skulle vi lave en rytmeserie, som
vi slutteligt skulle vise i den store fælles
hal. Herefter spillede vi på skift
badminton, volleybold og skyd den
store bold, som gik ud på at præcisere
ens skud, hvormed det hold der var
bedst vandt.
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Sluttelig blev det endelig vores tur til at komme i springcentret, som for os at se
var det sjoveste af det hele.
 Her fik vi lært at lave araberspring, flik flak samt salto både forlæns og baglæns.
Ved skumgummigraven måtte vi selv vælge, om vi ville springe på benene eller
lave saltoer, og Lukhas Kjeldtoft fra Arup (VNF) var den eneste, som lavede
baglæns saltoer. Lige inden vi skulle med bussen hjem, skulle vi som sagt vise
den lærte rytmeserie for lærerne og efterskoleelverne og sikke en oplevelse, det
var. Det at stå i en hal fuld af jævnaldrende skoleelever og få serien til at fungere
så godt, som den gjorde, og derefter blive klappet og piftet af, som nu en flok
efterskoleelever kan, var helt fantastisk. Så Skyum Idrætsefterskole tusind tak
for en fantastisk dag.

Skrevet af:
Lukhas Kjeldtoft og Gry B. Mommer 5.-6. klasse
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Aktiv rundt i Danmark

For tredje år deltog Friskolen i ”Aktiv rundt i Danmark”. Det er tre sundhedsuger,
som afsluttes med skolernes motionsdag, hvor temaet for 2013 var ”Gode vaner
til et sundt skoleliv”. De to foregående år fik skolen en samlet placering som nr.
4 på landsplan (2011) og nr. 2 (2012), så forventninger var høje ved
konkurrencens start. I år var der over 100.000 børn, som deltog i projektet over
hele landet.

Det var rigtig godt at være med i ”Aktiv rundt i Danmark”. Det gælder om at spise
sundt, få nok søvn, dyrke motion og forhåbentlig vinde konkurrencen. Hver dag
skulle vi udfylde et individuelt hæfte omhandlende: Om man fx spiste
morgenmad, om man havde sovet 10 timer, om man var aktiv på vej til/fra skole
og i fritiden, om man spiste frugt eller var aktiv i skolen osv. Jo ældre man var,
jo flere krydser kunne man få. I klasserne var der et Danmarkskort, hvor man
satte klassens samlede antal krydser på, og så kunne man se, hvor langt man
nåede rundt i hele Danmark.
I skolen havde vi idræt i værkstedstimerne, og 3.-6.kl. lavede også sund mad. I
nogle af morgentimerne var der fælles gåtur rundt i byen eller løb op og ned af
kirkebakken. Det var hårdt, men også sjovt. Når man er aktive sammen, bliver
man glad.
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Ugerne sluttede af med Skolernes Motionsdag fredag den 11.okt. Der var en
runde rundt i Øsløs på 1,4 km, hvor man skulle nå så mange runder, man kunne.
Man kunne gå, løbe og fra 3.kl. måtte man også stå på rulleskøjter. Dagen blev
skudt i gang med heksehyl. af J.C. Toft, og hver gang man nåede en runde, fik
man en prik på hånden.
I Præstens Have var der tid til en lille pause, når man trængte, og der blev spist
madpakker samt udskåret frugt, som de flinke seniorer stod for.
Dagen igennem var der også tid til gode snakke, leg, smil på læben og se den
store killing, der ikke helt kunne finde ud af, hvilken vej den skulle gå med alle
de børn, der kom forbi.
På rulleskøjter gik det rigtig hurtigt, og Thea og Lukhas nåede op over 30 km!
Heller ingen kunne følge med Niels Jørgen, der lige løb 21km! Sejt!

Dagen sluttede i Præstens Have med uddeling af diplomer påført den distance,
man havde løbet eller rullet.
Mange var godt trætte efter en god, sjov og hyggelig motionsdag. En god
afslutning på ”Aktiv rundt i Danmark”, og så var der efterårsferie.

Nu er sundhedsugerne slut, men det er stadig vigtigt at være sund og aktiv. Vi
har ventet i spænding på resultatet i ”Aktiv rundt i Danmark”. Det blev til en flot
3. plads på landsplan, så vi ligger helt i top!

Fortalt af: Mathilde G, Jacqueline, Ellen, Lykke,  Carla og Sofia H.



Friskoleavisen

Side 11

December 2013

Naturen sover i billeder

Løvfald, fugletræk og vinterhi. Der sker en helt masser ændringer om
efteråret, hvor naturen forbereder sig på den kolde vinter.
I forlængelse af forårets projekt med ”naturen vågner” med 0.-2. klasse, var
det oplagt at have et forløb med, hvad der sker med planter og dyr, når
vinteren nærmer sig.

Vi har været på skovtur ved Tovsig i Østerild plantage, hvor børnene
udforskede skoven for at finde tegn på, at naturen går i hi. Der blev set på
løvfald, bladenes farver og nedbrydning, svampe og frugter.

Vi var på fugletur i Vejlerne for at blive klogere på efteråret fugletræk, og hvor
vigtig Vejlerne er for fuglene om foråret og efteråret.
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Lærerne 0.-2. klasse
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SFO’en juler igennem

Normalt har vi ikke de store samlende arrangementer i SFO’en, men her op til
jul tog vi grundigt revanche. Den 21. november efter skoletid gik vi alle over
marken og ud i skoven for at hente et juletræ. Da det var fundet og fældet, var
der risengrød i skovkirken. Træet danner nu forgrund til Peymons vægmaleri på
gangen. Det var startskuddet til en måned med juleklip og
hemmelighedskræmmeri med Mille hjemme ved bordet i Storerummet. I
skrivende stund er der også planlagt højdepunkter som julefrokost for SFO-
børnene den 12. december med masser af Anettes gode mad samt
Musikskolens koncert mandag den 16. december kl.15 med tilhørende
forældrekaffe.

Vi ønsker jer alle en glædelig højtid og en lys fremtid

Hendrik Nikolajsen
SFO’en
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Julefrokost i Viben

Fra morgenstunden er der gang i køkkenet, en herlig duft af julemad vækker
forventningens glæde hos Vibebørnene .
Så er maden endelig klar og der spises på livet løs.

Citat barn:

”Uhmmm det er min
yndlingsmad”

Skovens ”nissetulle” kom
forbi, hun havde hørt, der
skulle være gilde i Viben.

Hun var rigtig god til at
hjælpe med at ”pakke”
mandariner ud.

Til sidst løb vi rundt i hele
børnehaven og skrålede ”Nu
er det jul igen…”

”Nissetulle” var lidt fræk og fik
os til at løbe ud og ind igen
på strømpesokker…..



www.vejlernesnaturfriskole.dk


