Udeskolen efter ferien og frem til jul
Hej alle sammen
Her følger planen for udeskole alle onsdage i frem til juleferien.
Uge 43 – onsdag d 26/10
Vi skal til Vejle med naturvejleder – Helle, som har overtaget jobbet efter Lars Bo, og se på udløbet af Vejle
å i Vejle Fjord. Nu har vi været ved åens udspring ved Engelsholm, og har haft et par stop ved åen undervejs
ved Runkenbjerg og Vingsted. Og nu ender vi så ved udmundingen til fjorden.
Uge 44 – onsdag d 2/11
Det er blevet efterår, så nu skal vi kigge på efterårsskoven – ligesom vi kiggede på sommerskoven med Lars
Bo. Denne gang har vi også naturvejleder – Helle med os. Vi skal gå til Vingsted til vores base ved shelterne
og se på skoven der.
Uge 45 – onsdag d 9/11
Vi går til Vingsted til vores base ved shelterne. Her skal vi lave forskellige forsøg og eksperimenter. Børnene
skal arbejde i grupper, og vi afslutter med at vise de forskellige eksperimenter til hinanden. Vi vil også
tænde bål den dag og lave lidt bålmad.
Uge 46 – onsdag d 16/11
Vi starter et forløb op omkring affald og genbrug. Vi skal have et undervisningsforløb over to gange på
Økolariet i deres skoletjeneste. Denne første gang skal vi ind til Vejle og besøge Økolariet og deres udstilling
om affald og genbrug, og i den forbindelse får vi tilknyttet en af deres undervisere, som vil introducere
børnene til forløbet, inden vi skal bruge det, vi har lært, når vi går rundt i udstillingen.
Fra Økolariets hjemmeside:
Undervisningsforløbet ”Skrald og Sjov 2” tager eleverne med på opdagelse i affaldets verden.
Gennem samtale og praktiske opgaver, i undervisningslokalet og i udstillingen, får eleverne større kendskab til begrebet affald. Via
sorteringen af affald bliver eleverne opmærksom på de forskellige grupper af affald der er samt vigtigheden af hvordan det sorteres.
Forløbet giver eleverne en oplevelse af, at affald er en ressource og ikke nødvendigvis et problem, samt hvordan vi kan sortere vores
affald, så vi genbruger mest muligt. Hvad kan affaldet genbruges til?, Er der noget affald vi ikke kan genbruge? og Hvad kan vi som
mennesker gøre for at bringe affaldsmængden ned?
Eleverne får udleveret en lille folder med en opgave der skal løses i udstillingen.

Uge 47 – onsdag d 23/11
Dette er dag nummer to i vores forløb omkring affald og genbrug. Vi skal besøge genbrugspladsen i Vejle
sammen med en af Økolariets undervisere.
Fra Økolariets hjemmeside:
Besøg din Genbrugsplads i Vejle, Give, Børkop og Egtved tager eleverne med på rundvisning på din lokale genbrugspladsen.

Indhold for besøget på genbrugspladsen:
Under rundvisningen på genbrugspladsen bliver eleverne gennem samtale og ved selvsyn gjort opmærksomme på vigtigheden af at
sortere deres affald.
Besøget giver eleverne en oplevelse af, at affald er en resurse og ikke nødvendigvis et problem.

Hjemme på skolen, efter besøget på Genbrugspladsen, skal vi stå for et affaldsindsamlings-arrangement for
hele indskolingen.
Uge 48 – onsdag d. 30/11
Vi går til vores base i Vingsted. Vi skal lave nogle forskellige samarbejdsøvelser og noget hulebyggeri. (se evt
Friluftsrådets Læringskort, som hænger på vores lille udskoleudstilling ved SFO’en).
Uge 49 – onsdag d. 7/12
Vi går til vores base i Vingsted. Vi skal bruge vores vandrestave blandt andet til nogle kampøvelser og
brydelege. Disse øvelser og lege handler om, at få styrket børnenes motoriske færdigheder, deres balance
og arrousal (vågenhed/parathed i fht at modtage sanseindtryk), samt at lære børnene at mærke sig selv og
deres krop tydeligere.
Uge 50 – onsdag d. 14/12
Der skal jules! Hvad kan vi finde i naturen, som kan bruges til juleudsmykning? Kan man lave julebag og
konfekt på bål?
Uge 51 – onsdag d 21/12
Det er sidste skoledag før juleferien, så der vil være juleafslutning på skolen denne dag, og der er derfor
ingen udeskole. Vi vender frygteligt tilbage efter juleferien.
Lone og Claus

