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Forældrehåndbogen - et regelsæt eller en vejviser?

Det er bydende nødvendigt for en friskole at finde en selvforståelse og udvikle en praksis, der gør
eleverne livsduelige og giver dem svar på de spørgsmål nutiden stiller.

Vi arbejder derfor i øjeblikket med at udvikle en Forældrehåndbog, som beskriver, hvad vi forventer
af vore elever, vore forældre, vore ansatte og af bestyrelsen.

Forældrehåndbogen har til hensigt at være et ”opslagsværk” med praktiske oplysninger, som kan
være relevante mens dit barn/dine børn går på VNF (skole og/eller børnehave).

Opleves det, at håndbogen er mangelfuld, vil bestyrelsen gerne gøres opmærksom herom. På den
måde, har vi mulighed for at kvalitetsforbedre håndbogen og dermed give jer de bedste
forudsætninger for, at være velinformerede forældre til et barn på VNF.

Formålet er, at vi i fællesskab og gennem samarbejde ikke bare skal uddanne eleverne men i lige
så høj rad give dem dannelse. Fællesskab betyder ikke bundethed men frihed. Den frihed, der er
ensbetydende med fritagelse for pligter, er ikke frihed, men ensomhed.

Forældrehåndbogen er et sæt ”spilleregler” for, hvordan man gør, når man indgår i det fællesskab,
der hedder VNF. Og her er det så, jeg straks kan fornemme en skepsis blandt nogle af vore forældre
”Spilleregler!?” - for nogle kommer det til at lyde som ”kæft-trit og hold mere kæft”. Det er absolut ikke
hensigten.

Jeg vil gerne have lov til at sammenligne med en fodboldkamp. Her er det også kun sjovt at være
med, hvis alle kender og spiller efter de samme regler. Det betyder jo ikke, at alle på banen skal være
ens. Målmanden udfylder sin rolle på sin måde - angrebsspillerne gør noget helt andet. Men når der
scores mål, er det hele holdet, der jubler. Sådan skal det også gerne være på en friskole. Nutidens
trænere arbejder med hver enkelt del af holdet. De tager naturligvis lederskabet på sig. De sætter
holdet, men de lytter til spillerne, massørerne, lægerne osv. og sammen udvikler man den
fællesskabsånd, som gør holdet til en succes. Sådan må vi også gøre på VNF. Alle gør det, de er
gode til - man snakker om forbedringer - og alle spiller sammen. VNF er nemlig lige præcis summen
af de mennesker, der på et givet tidspunkt tager ansvaret på sig og er VNF.

Ole Bundgaard
Formand
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Blåbær-turen

Vi mødte til sædvanlig tid og havde en normal morgentime i klassen. Derefter havde vi en kort
musik-fortælling.
Vi tissede af, tog regntøjet på og greb turtasken. Bussen kom kvart i ti og afsted det gik. Vi
ankom til Ellidsbøl efter en god bustur. Vi startede med at få en bid mad. Derefter sprang vi ud i
blåbærerne. Der blev plukket bær i ca. to timer. Vi hyggede os! Lillian sad ved vægten og vejede
bærerne. Dagen efter til musik-fortælling bliver ”plukke- og sorteringsvinderen” fundet. Vejret var
med os og friskede bærerne lidt op.

Eleverne



Friskoleavisen

Side 5

November 2014

Juletræsfest for hele familien

Øsløs Sogne- og Kulturforening foreslår, at du allerede nu sætter x i kalenderen den 29. december
kl. 19.00, for da holder vi fest i forsamlingshuset som i gamle dage.
Johnny Søndergaard spiller på harmonika til julesange og sanglege.
Der vil senere blive annonceret i Fjerritslev Ugeavis.

Det er formentlig sidste gang, du kan danse og lege på de gamle gulve i huset, hvis vi vel at
mærke kan få skrabet de sidste kroner sammen til de nye gulve.
Vi håber, at nogle af gulvbrædderne kan genbruges og sælges. Det er for tiden moderne at lave
borde af gamle gulvbrædder, så måske kunne du bruge lidt gamle brædder?

Bendt Bruun
Øsløs Sogne- og Kulturforening

Jul i Fjerritslev

Velkommen til julehandelsbyen Fjerritslev i julemåneden. Her er der masser af aktiviteter og
butikkerne har masser af de bedste julegaver.

Den 28. november er der by night, og vi tænder det store juletræ kl. 19. Inden da er der
fakkeloptog gennem byen. Fakkeloptoget starter ved kirken kl. 18.30. Butikkerne har åbent helt til
kl. 22.

Den 14. og 21. december er der søndagsåbent fra kl. 12-18 og den 21. december er der servering
af den traditionsrige kål og flæsk i bryggerkælderen.

I dagene op til jul er der hver dag åbent til kl. 18.

Velkommen til Fjerritslev.

Fjerritslev Handelsstandsforening

Foreninger og folk der afholder særlige arrangementer med interesse for
lokalområdet er velkommen til at få en notits i friskoleavisen.

Redaktionen bestræber sig på at få alle indlæg med i avisen, såfremt der
er plads.
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Vejlernes Friplejehjem: Et anderledes og nyt plejehjem på
Sydhannæs

Hvad er vore visioner?

Vejlernes Friplejehjem skal primært betjene Øsløs-Vesløs-Arup området og bliver geografisk
placeret i Vesløs by.

De tre beboerforeninger på Sydhannæs, hhv. Arup, Vesløs og Øsløs har dannet en arbejdsgruppe,
der skal opstarte arbejdet med at skabe "Vejlernes Friplejehjem", med udgangspunkt i, at Thisted
Kommune har besluttet at nedlægge "Stenhøj".
Det bliver ikke beboerforeningerne, der kommer til at stå for plejehjemmet. Under forløbet vil der
blive dannet en forening og en virksomhed, der udfører det videre arbejde med at opbygge og
drive ”Vejlernes Friplejehjem”.

Vi udgør, synes vi selv, nogle solide kræfter, der sammen vil skabe ”Vejlernes Friplejehjem”, helt
tilsvarende friskolen.

Vi samarbejder med Danske Diakonhjem. Denne stiftelse er udset til at rådgive os nu og fremover
samt drive vores kommende friplejehjem. Vores forbillede er friplejehjemmet i Bedsted. Vi er meget
taknemmelige får den hjælp, som vi for herfra.

Vi har hidtidigt arbejdet med 2 modeller, men efter kommunalbestyrelsens beslutning om at nægte
os køb af Stenhøj-bygningen fokuserer vi nu udelukkende på et nybyggeri på Tømmerbyvej 188,
der hvor det gamle cementstøberi ligger.

Vi er sikre på, at det vil lykkes: Her på Hannæs er vi gode til at stå sammen og skabe og drive
noget i fællesskab,eksempler herpå er Hannæshallen og Vejlernes Naturfriskole.

Der er enorm lokal interesse for- og opbakning til projektet.
Det er ambitionen, at vi sammen kan skabe gode rammer om et godt og indholdsrigt ældreliv på
Sydhannæs.

Projektet og det tidsmæssige:
Der bliver tale om et 1-plansbyggeri, der indeholder 24 boenheder. Herudover servicearealer,
herunder køkkenfaciliteter, så der hver dag er lækker og frisk mad på bordet.

Sammen med vores arkitekt Rødbro & Frederiksen drøfter vi for tiden de store linjer i byggeriet.
Nært forestående er en lokal indsamling, hvor vi beder om en økonomisk håndsrækning fra
befolkningen. Ellers vil den tekniske planlægning og afklaring af forholdet til myndighederne
forløbe hen over vinteren.

Tilbud fra håndværkere og udstyrsleverandører vil foreligge i starten af marts måned - Efter
licitation og tilbudsindhentning.
Vi har lagt en ekstra måned ind i tidsplanen og vil opdele arbejdet således, at lokale virksomheder
har mulighed for at byde sig til.
Vi kan således nedbryde det gamle cementstøberi i slutningen af marts og begyndelsen af april
(Påskeugen). Det vil ske med frivillig, kvalificeret og ulønnet arbejdskraft.
Så hvis nogen har lyst til at deltage…
Selve nybyggeriet er planlagt til at starte lige efter Påske og forventes afsluttet i første del af
december 2015.

Det nye plejehjem kan således være i drift fra nytår 2016.
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Overordnede betragtninger:
Det mener vi: Det drejer sig om mennesker.
Vi vil ikke ses som protest-friplejehjem, fordi en kommunalbestyrelse har truffet en aldeles urimelig
og uacceptabel beslutning om at lukke Stenhøj Ældrecenter.

Vi vil derimod skabe et nyt og anderledes Vejlernes Friplejehjem - med beboerne som den helt
centrale del, med løbende udvikling og rammer om et godt og indholdsrigt ældreliv.

Vi vil have et godt og konstruktivt samarbejde med Thisted Kommune og andre offentlige
myndigheder.

 Værdigrundlag:
> Det skal kunne mærkes, at livet leves.
> Vi skal være mere et hjem end en institution, et hjem med de bedst mulige rammer for den
enkelte beboer.
> Et hjem, hvor det er sikkert, trygt og rart at bo, at komme på besøg hos og arbejde på; et sted,
hvor alle føler sig velkomne og har lyst til at være en aktiv del af.

Fællesskab:
> Beboerne og de ansatte spiser sammen.
> Vi lægger vægt på ernæringsmæssig sund kost af årstidens friske råvarer fra eget køkken.
Beboerne har stor medindflydelse på menuen og hjælper til med tilberedningen.
> Vi hjælper beboerne med de færdigheder, de ikke klarer mere.
> Vi lægger træning og genoptræning ind i de daglige gøremål og det gode hverdagsliv.
> Vi arbejder for at skabe gode relationer imellem beboere, ansatte, frivillige og omkringboende,
der kommer her.
> Vi håber at kunne delagtiggøre mange af beboerne i det daglige arbejde på hjemmet.
> Hjemmets beboere benytter og knyttes sammen med områdets mange muligheder, som natur,
kultur og foreningsliv, indkøb …

Holdninger:
> Vi tager udgangspunkt i et menneskesyn, hvor passivitet og umyndiggørelse er i minimum.
Dagen skal have indhold, som den nu byder sig.
> Vi betragter hinanden som mennesker, med respekt for de forskelligheder vi har.
> Der skal være plads og frihed til at være anderledes.
> Vi vil gerne give ansatte og daglig ledelse ansvar og valgmuligheder, så det daglige arbejde kan
tilpasses den aktuelle situation.
> Det skal være attraktivt og en glæde at være ansat på Vejlernes Friplejehjem; en arbejdsplads,
hvor man trives og udvikles.

Ernst Breum
Medl. af arbejdsgruppen
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Livet i Viben

Vi oplever og lærer med hele kroppen - men
hvordan?

Indimellem tager vi på bondegårdstur:
Vi bor på landet, og landbrug er en del af vores
kulturarv. Alligevel er der børn, der ikke kender
størrelsen på en ko eller forstår, hvor mælken
kommer fra. Den forståelse kan vi rykke på ved
at besøge gården. På gården får vi udfordret alle
vores sanser; lugt, smag, føle, høre, motorik og
syn.

Lugtesans-udfordring: Det lugter på en gård,
maden dyrene spiser har en karakteristisk duft,
køerne har en anden lugt osv.

Smagssansen bruges: Vi smager på majsen fra
marken og kornet i de store dynger.

Følesansen kommer i brug: Hvordan føles koens
ru tunge, når den slikker på vores hænder, deres
kolde muler. Dyrenes foder, efter det er snittet,
har en både varm og dejlig struktur at røre ved.

Høresansen skærpes: De store dyr laver meget
”larm”, når de f.eks. spiser, eller når de ”snakker”
sammen. Maskinerne larmer, når de arbejder
osv.

Motorik bliver trænet: Vi bliver udfordret, når vi
kravler oppe i korndyngerne, når vi bevæger os
rundt på gården, hvor der både er mudder, grus
og højt græs.

Synssansen får nye billeder at sende op til
hjernen: Det er nogle STORE maskiner,
forskellige dyr og alle farveindtrykkene fra de
forskellige ting, der findes på en gård.

På en sådan tur får vi virkelig prøvet kræfter
med vores egne grænser og kroppens kunnen.
Desuden taler vi en hel masse om det vi
oplever, hvilket betyder at børnene får styr på
en masse nye begreber.

En gang om året tager vi del i Høstmarked:

Ved at deltage i høstmarkedet tager vi aktiv del
i et fællesskab, der har til formål at skaffe
midler til et fælles gode. Multibane,
rutchebaner, osv. På den måde oplever vi
fællesskab og samhørighed.
Også her har vi gang i sanserne men på en
anden måde.
Vi skal nemlig ud i naturen for at samle
materialer ind og bearbejde dem.

Vi får gang i grovmotorikken, som bliver brugt
grundigt, når vi går eller løber rundt i f.eks.
skoven eller heden. Finmotorikken bliver også
trænet, både når vi samler og forbereder vores
varer. Der skal klippes fine mærkater til
salgstingene, og der skal males på div.
materialer.
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Vi sætter kastanjer på tråd og får de små fingre
på arbejde ( øje/hånd koordinering ).
Vi får ”en ordentlig en på lugtesansen”, når
lavendel-poserne skal fyldes eller når bollerne
bages.
Bagning giver desuden også en oplevelse af at
få fedtede fingre, når de skal formes.

Vejret giver os rigtig mange sansemæssige
oplevelser.

Regnvejr:
De skønne dråber er en fornøjelse at opleve
med hele kroppen.
Mærke regnen på kinden eller i håret, mærke
hullet i støvlen, opleve at vi kan ”bage” de
flotteste ”kager”, når vand og sand blandes i
det helt rigtige forhold, vi prøver, gang på gang
at begejstres ved at lave et kæmpe skumbad i
en stor vandpyt. Fryden ved at hoppe i vand og
se hvor højt det sprøjter osv.

Når tøjet er helt vådt og klistrer til kroppen, så
må vi indenfor, sidde i sofaen, få læst en
historie og se regndråberne finde vej ned af
vinduet.
Når ”kroppens Myre” efterhånden kommer frem
igen, kan vi komme i gymnastiksalen og atter
prøve kræfter med kroppen.

Solskin:
Mærke hvordan solen varmer vores krop, se
vandhullet langsomt tørre ud. Sidde i skyggen
og få en stille hyggestund med vennerne.
Opleve hvordan lyset flimrer mellem træernes
blade.At det er muligt at gå indenfor og finde
”kulden” igen.

Blæsevejr:
Så skal vi ud og mærke vinden rykke i os, se
skumtoppe på fjordens bølger, ligge på ryggen
og se træerne svaje højt deroppe.
I sådan noget vejr kan vi lave drager - og de
kan flyve højt.  Atter er fin- og grovmotorikken i
spil.

Daglige rutiner som f.eks. spisetid bidrager
også til sanse- og følelsesmæssige oplevelser.
Der opstår også en stund, hvor børnene er
samlet og kan få en fælles information eller
oplevelse.
Her ser/hører/føler osv. vi f.eks. hvepsebo,
smager på æbler, studerer en udstoppet fugl
m.m.

Øver fornavn, efternavn, farver, bogstaver,
madbegreber som f.eks. leverpostej,
torskerogn osv. Børnene hører små historier,
hvor man skal koncentrere sig i en gruppe.
Indlæring af basisviden.
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En gang om året dykker vi lidt dybere ned i et
tema/emne:
Vi fordyber os i et emne om f.eks. indianere, hvor
alle vores sanser bliver stimuleret.
Motorikken; både den fine og den grove bliver
brugt, når vi lærer at skyde med bue og pil. Når
vi skal danse, jage bisoner, male ansigts- og
tøjdekorationer.

Smags og lugt: Når vi laver og spiser bålmad,
øver røgsignaler.
Syn: Male farverige totempæle, tøjdekorationer,
finde de fineste fjer osv.
Føle: Hvordan føles en fjer, hvordan føles bålets
varme og røg, hvordan føles det at bære
tomahawk .
Høre: Sang og musik.
Indlæring: Små fortællinger om indianernes liv;
hvad de spiste, hvor de boede, hvordan de
transporterede sig, deres tøj, deres telte osv.

Højtider: En oplagt tid til at træne finmotorik.
Finmotorikken bliver flittigt brugt; vi klipper,
klistrer, samler, bearbejder ting mm.
De lærer at lytte godt efter vejledning til
fremstilling af tingene.
Vi får små historier og forklaringer på hvorfor vi
f.eks. fejrer jul, påske og fastelavn.

Som I kan læse, får vi brugt kroppens sanser på
mange måder, og vi lærer vores krop godt at
kende gennem dagligdagen i Viben. Der bliver
puttet masser af læring ind hvor vi befinder os,
både kropsligt og kognitivt.

Det man kun hører, glemmer man, det man
oplever, husker man.

Camilla Carlsen Bechsgaad (skole)psykolog og
forfatter, beskriver udviklingen i hjernen
således:
”I årene fra et barn bliver født til det er ca. 5 år,
gennemgår hjernen sin vigtigste udvikling. Det
er her alle de grundlæggende nervebaner
formes: de er basis for alt det der skal fyldes på
bagefter.
Det er ”de magiske år” - barnet er i gang med
at danne sig et billede af, hvad verden
indeholder. Hjernens nervebaner udvikles
ligesom et sæt togskinner: alle de input barnet
oplever, er med til at lægge nye skinner, eller
udvide små spor... og jo flere spor der er åbnet,
jo lettere vil barnet kunne tage imod indlæring
efterfølgende. (Altså: nervebaner skal
stimuleres for at vokse, ellers forbliver de
ufuldstændige!)”.
Hun påpeger vigtigheden af at lære med hele
kroppen, så man udvikler hele mennesker.
Hun siger bl.a. også citat: ”Børn lærer og
udvikler sig ved at røre, smage og flytte rundt
på ting, igen og igen.”
Dette beskriver jo rigtig godt, hvorfor vi netop
gør de ting vi gør ude i daginstitutionerne og i
særdeleshed i Viben.

Mette Kær Ingvartsen
pædagog i Viben
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Skolerejsen til Bornholm
I uge 36 har eleverne i 5.-6. klasse været på skolerejse til Bornholm. Efter en vellykket tur har
eleverne i fællesskab skrevet denne lille dagbog over turen.

Søndag den 31. august
Alle elever stod op søndag morgen omkring kl. 4-5, og kørte til Thisted banegård. Vi tog toget til
Københavns hovedbanegård, togturen varede ca.5½ time. På hovedbanegården måtte vi gå rundt
og kigge og købe ting i ca. 2 times tid. Vi skulle med bus i stedet for tog, for det havde regnet så
meget at togbanerne flere steder stod under vand. Derfor tog vi en bus til Ystad, og der så vi en
kæmpe oversvømmelse, hvor to biler sad fast i en kæmpe flod af vand. Lige da vi var kommet til
Ystad kunne vi se færgen, der skulle sejle os til Bornholm, og 2 minutter efter vi ankom sejlede
den. Vi sad i bussen, så blev vi nødt til at vente i 3 timer, og det regnede helt vildt meget, så vi gik
indenfor og ventede, vi spiste vores madpakker, som vi havde lavet der hjemme fra. Vi fik tiden til
at gå med fx. at spille kort eller være udenfor i regnvejret og lege fangeleg. Da der endelig var
gået 3 timer og vi skulle på færgen til Bornholm, gik alle på færgen og fik sine pladser. På færgen
måtte vi gå rundt og kigge på de butikker, der var der. Der var også nogle drenge, der købte et par
kasser cola. Da vi næsten var halvvejs, begyndte det at vippe meget, og der var vist nogle, der var
lidt dårlige. Der blev købt meget slik og så var vi også snart fremme. Nu sejlede færgen ind i
havnen, og vi steg af færgen, og så fandt vi vognene, hvor vores kufferter var på og tog
kufferterne og fandt Jens’ bus og så kørte han os til det sted, hvor vi skulle bo. Der fik vi vores
hytter og Vejlernes Naturfriskole havde 10 hytter. Da alle havde fået hytter skulle hver hytte hente
linned og håndklæder, og snart havde alle børstet tænder og sov i deres hytter efter en lang
rejsedag.
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Mandag den 1. september
Vi stod op klokken otte, hvor vi fik morgenmad halv ni, og tog af sted klokken ni med bus mod
Døndalen. Vi gik ind i skoven, hvor bunden var meget smattet, og da vi gik videre, kom vi hen til et
flot vandfald, som var 20 meter højt. Nikolai syntes han lige skulle have en dukkert med mobilen,
(som heldigvis overlevede), bagefter gik vi ud af skoven. Vi gik videre hen til Helligdomsklipperne,
da vi skulle ned til Helligdomsklippernes bund var der 126 trin ned. Dernede var Den sorte gryde,
det er en grotte, men vi kunne ikke komme derind, fordi bølgerne slog ind i grotten. Så gik vi op
igen. Bagefter gik vi hen langs kysten over til Tør ovn, som også er en grotte. Den kunne vi så
komme ind i, bagefter gik vi langs kysten til Gudhjem. Det var en flot og lang gåtur. I Gudhjem fik
vi lov til at gå rundt alene og købe alt det vi kunne, både is og bolcher eller vi kunne købe slik i
brugsen. Så skulle vi mødes nede ved Gudhjems havn, hvor vi blev hentet af Jens, som kørte os
hjem til vandrehjemmet. Da vi kom hjem, kunne vi selv bestemme om vi ville bade eller se tv eller
spise slik indtil vi skulle spise aftensmad klokken halv syv. Efter det kunne vi selv bestemme, hvad
vi ville indtil klokken otte, hvor der var vinkegemme og andre aktiviteter til halv ti, hvor vi skulle
gøre klar til seng, og klokken ti kom en af de voksne og sagde godnat.

Tirsdag den 2. September
Vi stod allesammen op kl.08:00 for at gøre os klar til dagens tur rundt på nord Bornholm. Kl.08:45
gik vi ned i fælleshuset og fik morgenmad og lavede madpakker. Kl.09:45 begyndte vi at
gå op mod Sandkås-Tejn. På en bakke skypede vi med skolen.
Efter det gik vi ned til stenbrudsmuseet Moseløkke. Dem der arbejdede på museum snakkede
bornholmsk, det lød sjovt.
Da de var færdige med at forklare om hvordan de brugte værktøjet, fik vi lov til at hugge i granitten
med en stor lufthammer.
Vi blev delt op i nogle grupper 5. klasse var sammen og 6. klasse var sammen, da vi var blevet
delt ud i grupperne fik vi uddelt en hammer og en mejsel.
Da vi var kommet hen på områderne begyndte vi at hugge, det var rigtig sjovt.
Efter at vi havde hugget gik vi ned til Hammershus og der var også en kiosk og vi fik selv lov til at
gå rundt. Hammershus er en borgruin, som blev bygget omkring 1255. Borgen ligger på en 74m
høj klippe-knude. Hammershus er Nordeuropas største borgruin. Broen til Hammershus
fæstningen er Danmarks bedst bevarede fæstningsbro fra middelalderen.
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Efter at vi allesammen havde været rundt på Hammershus med den meget flotte udsigt ud over
Østersøen, gik vi samlet ned til Opalsøen.
Bagefter Opalsøen gik vi langs Hammersøen, vi kom til Sandvig-Allinge havn og endelig så vi en
Netto.
Kl.17.00 blev vi delt op i 2 grupper den ene gruppe gik langs vandet og den anden gruppe gik
gennem Sandvig-Allinge og ud på hovedvejen.
Da alle kom til vandrehjemmet fik vi lov til at bade, og efter det skulle vi spise kylling i karry, det
smagte rigtig godt.
Vi gik allesammen i vores hytter kl.21:30. og vi sov kl.22:00.

Onsdag den 3. september
Lærerne vækkede os alle klokken 7.30 i vores hytter. Alle stod op og gjorde sig klar til
morgenmaden. Klokken 8.00 skulle vi allesammen stå udenfor spisesalen og vente på, at det blev
vores tur til at komme ind og spise morgenmad.
Da vi alle havde fundet vores faste pladser, fik vi lov til at gå op bordvis og tage morgenmad.
Morgenmaden bestod alle dage af franskbrød med pålæg, havregryn, cornflakes, juice og mælk.
Da alle havde spist færdigt, skulle vi smøre madpakker til dagen, og gå op på værelserne og
pakke turtasken. Da vi havde pakket turtasken, skulle vi gå ned til Ditte’s hytte, og få vores
lommepenge.
Klokken 8.40 skulle vi alle være klar til at tage afsted på tur.
Vi satte os i bussen klokken 8.45, og kørte afsted mod Natur Bornholm.
Da vi ankom til Natur Bornholm blev vi vist rundt af en medarbejder/naturvejleder.
Vi fik bl.a. fortalt noget om Bjerge der var 20 kilometer høje, og Johan fra 6. klasse stod med sin
venstre fod på den ene side af en lille sø, og sin højre på den anden side. Og vores naturvejleder
sagde, at der var 1.700.000.000 år imellem hans fødder lige der. Og om en rokkesten som vi fik til
at rokke, og vi så en forstenet havbund hvori der var ringe fra vandmænd. Og de ”ringe” er der kun
i Amerika, og så på Bornholm. Da vi kom indenfor kom vi ind i en ”Mini biograf” hvor vi så en lille
kort film om tiden på Bornholm fra Urtid til Nutid.
Da vi var færdige på Natur Bornholm kom bussen og kørte os videre til Hasle. I Hasle så vi et
gammelt silderøgeri og en stor legeplads. Vi var der ikke så længe, før turen gik videre til Rønne.

Og i Rønne måtte vi ”shoppe” alt det, vi havde lyst til.
Efter noget tid tog vi hjem igen til vandrehjemmet, hvor man måtte komme i poolen, hvis man
havde lyst. (Og den var ISKOLD!) Så havde vi lidt tid til at lave, hvad vi havde lyst til.
Klokken 18.30 skulle vi have tallerkner, bestik og glas med allesammen.
Da vi kom ind i spisesalen fandt vi selvfølgelig vores faste pladser, og igen gik vi op bordvis og fik
Mad. Aftensmaden bestod af pasta med kødsovs og vand.
Da alle havde spist skulle vi op og vaske op i hytterne.
Efter opvaskningen gjorde folk sig klar til at se den store bagedyst, hvor næsten alle havde
ansigtsmaske på og spiste slik. Klokken 21.00 skulle alle stå foran Niels-Jørgen’s, hytte og smage
røget sild. Bagefter lavede folk hvad de havde lyst til, indtil at vi skulle i seng.
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Torsdag den 4. september
Vi startede med at blive vækket klokken 7, derefter fik vi morgenmad. Vi gik op og pakkede vores
turtasker, så vi var klar til bus-turen, som startede ved Jons Kapel. Jons Kapel er en grotte, hvor
Jon boede, imens han prøvede at gøre Bornholmerne kristne. Der er 173 trappe trin ned til Jons
Kapel, der var også en rigtig god udsigt (det var rigtig hårdt at gå op igen). Derefter kørte vi til
Rokkestenen og vi kunne faktisk i fællesskab rokke med den. Efter det gik vi hen til Lilleborg.
Lilleborg er en gammel borgruin. Vi klatrede på stenene. Efter det gik vi til Ekkodalen igennem
skoven. Ekkodalen er en sprækkedal, hvor man kan høre ekko i. Da vi kom til Ekkodalen råbte vi:
”Hvad drikker Møller? Øller! Hvad giver prinsesser smerter? Ærter! Hvem danser polka? Olga!”
osv. Efter det kom bussen og kørte os til Svaneke. Svaneke er kendt for deres bolcher. Vi købte:
Bolcher, slikkepinde, karameller, lakrids, chokolade og is. Så kom bussen og kørte os til Dueodde.
Dueodde er en rigtig fin sandstrand med helt hvidt si-sand, så vi skulle selvfølgelig have noget
sand med hjem. Efter vi allesammen havde samlet noget sand kørte vi til Østerlars Rundkirke. Vi
gik ind i Rundkirken, vi kiggede os omkring og tog nogle billeder. Efter det kørte vi hjem til
vandrehjemmet igen. Vi var hjemme igen cirka klokken 5. Da vi kom ind på vores værelse
pakkede vi ud. Vi aftalte, at man måtte bade halv 6. Da de fleste havde badet skulle de lige have
varmen igen. Kvart i syv skulle vi spise, og vi fik flæskesteg med brun sovs. Efter aftensmaden
begyndte vi at rydde op og pakke vores tasker til fredag. Efter at vi havde ryddet op, havde Søren
P bestemt, at vi skulle lege spark til dåse, fordi Søren havde fødselsdag. Efter at vi havde leget i
ca. en time, var der varm kakao med flødeskum. Klokken 10 skulle der være ro.

Fredag den 5. september
Vi stod op klokken 4 eller kvart over 4, vi var trætte! Men det hjalp at tænke på, at vi skulle hjem.
Vi børstede tænder og hoppede i tøjet med sorte rander under øjnene, vi var klar til at komme
hjem!
Stemningen var lidt anspændt folk glædede sig til at komme hjem men på en god måde. Vi fik den
sædvanlige morgenmad som smagte fint. Vi smurte STORE madpakker som skulle holde til hele
dagen udover chips og slik. Bussen blev pakket og da alle var på plads kørte vi mod Rønne havn,
hvor vi skulle med færgen.
Denne gang nåede vi færgen og afsted det gik! På færgen var der nogle der tog sig en lille lur.

Der blev også brugt nogle penge og snakket!
Vi nåede frem til Ystad havn, hvor ventetiden ikke var så lang vi kom med en harmonika- bus og
alle glædede sig til at komme hjem! Vi hyggede os i bussen, spillede på mobil og snakkede, efter
en dejlig bustur var vi klar til at indtage Hovedbanegården.
Vi gik ned til toget, hvor vi skulle med vogn 72, vi havde lidt problemer med at finde den rigtige
vogn, vi løb fra vogn 71 til 82 og vi kunne ikke finde den, så prøvede vi at løbe tilbage, hvor vi
fandt den og så gik vi ind i den, vi kørte med den klokken 11.00. Vi spiste en masse slik! Og vi
spillede kort, snakkede, hørte musik, spillede på telefon og spiste vores madpakker. Vi skulle
skifte i Struer, selvom vi var lidt forsinkede kom vi med toget. Men vi var ikke de eneste, så de
første stationer var der nogle der var nødt til at sidde på gulvet/ deres kufferter. Men til sidst kom
alle til at sidde ned.
I toget fra Struer spillede vi også kort og snakkede! Vi ankom til Thisted klokken 16.10 vi havde
haft en fantastisk tur, men alle var nu mægtig glade for at se deres forældre! Vi takkede for en god
tur og tog helt hjem hvor der vist nok blev uddelt nogle krammere og gaver
Vi har haft en fantastisk tur!!

Artiklen er skrevet af 5.-6. klasse
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Vejlernesnaturfriskole.dk og Viggo

Indledningsvis kan vi med glæde konstatere, at både VNF’S hjemmeside vejlernesnaturfriskole.dk
(vi kan ikke komme til at hedde vnf.dk, da dette domænenavn allerede er opdaget af en
vandpoloklub i Nykøbing F – øv) og Viggo er stabilt kørende.
Tidligere havde vi 3 forskellige systemer:
 ∙   Hjemmesiden.(www.Vejlernesnatufriskole.dk)
 ∙   Skoleintra. www.vejlernesnaturfriskole.skoleintra.dk)
 ∙   Vibens hjemmeside.(www.vibeunger.dk)

Disse er nu erstattet af ét system, som I som brugere kan se på 2 ”platforme”
 ∙   Hjemmesiden; www.vejlernesnaturfriskole.dk hvorfra, der kan linkes til Viggo.
 ∙   Viggo, som er vores nye intrasystem.

Nedenstående er en beskrivelse af, hvad og hvordan vi kommunikerer via henholdsvis
hjemmesiden og Viggo.

Vejlernesnaturfriskole.dk
Vejlernesnaturfriskole.dk er vores ansigt udad til. DVS. det er her, man kan finde os, uden at have
et barn på VNF. Her kan man finde følgende oplysninger:

 ∙   Praktiske oplysninger som telefonnummer, adresse, cvr, priser og lign.
 ∙   Lovkrav oplysninger – dvs. oplysninger, som UVM kræver at kunne se på hjemmesiden.
 ∙   Diverse foldere fra Thisted Kommune.
 ∙   Galleri – billeder fra hverdagen på VNF.
 ∙   Nyt fra kontoret og kalender.
 ∙   Links til Viggo og til Viben.

Viggo
Viggo er vores kommunikationssystem mellem alle de aktører, der har tilknytning til VNF. Her kan
elever, forældre, ansatte og bestyrelse nemt finde hinanden og kommunikere diverse oplysninger
på kryds og tværs. I Viggo kan man finde følgende:
 ∙   Beskeder – sende til og modtage fra enkelt personer eller grupper.
 ∙   Oplysninger ang. ens relationer  herunder:
o Se barns arrangementer.
o Se barns fravær eller meddele fravær.
 ∙   Se diverse oplysninger på relevante opslagstavler.
 ∙   Se diverse arrangementer i kalenderen.
Hvis du som bruger oplever mangler, uklarheder eller har forslag til hvordan kommunikationen til
og fra VNF kan forbedres er du velkommen til at indsende disse til info@vejlernesnatifriskole.dk



www.vejlernesnaturfriskole.dk


