Kære forældre
Her følger planen, som den ser ud ind til sommerferien.
Udeskoleplan indtil Sommerferien.
Uge 14: Hele indskolingen deltager i projektet ’Den lange rejse’, som er arrangeret af blandet andet Vejle
Bibliotek og ’Åben skole’. Den lange rejse foregår over 3 dage, hvor onsdag er en af dagene.
Vi skal blandt andet ind på Vejle Bibliotek, til Tirsbæk Strand og til Vingsted Jernaldermiljø.
Uge 15: Påskeferie.
Uge 16: Vi skal med bussen til Tønballe Naturskole, som ligger ved Juelsminde. Vi skal være sammen med
naturvejlederen Bernt, og vi skal blandt andet på fosil-jagt langs kysten. Det vil være en god idé at have
varmt tøj på, regntøj og ekstra strømper med i tasken, da det kan være koldere ved kysten. Børnene skal
også have mulighed for at gå i vandkanten, så gummistøvler vil også være en god idé til denne dag.
Uge 17: Vi skal til Vingsted, og igen har vi en aftale med naturvejlederen Bernt. Vi skal have det sidste
forløb om skoven – ligesom vi har kigget på sommerskoven, efterårsskoven og vinterskoven, er det nu
blevet forårsskoven, vi skal kigge på.
Uge 18: Vi tager bussen til Vingsted, da vi skal til Vingsted Jeralderby – ligesom vi var i efteråret. Vi går
hjem, når dagen er slut. Denne gang ser programmet ud som følger:

Samling på Steppinggården:
 Velkomst.
 Praktiske informationer om dyr, bål, skrald og toiletter – genopfriskning.
 Fortælling om personerne, de møder, hvis de møder nye i forhold til tidligere.
Aktiviteter:
 Hold 1 passer får. Fodrer, klapper, tæller lam og klipper/rusker ulden af et får.
 Hold 2 passer ko, kalv og høns. Fodrer, malker og kærner smør (mange små
portioner). Indsamling af urter til osten.
 Hold 3 passer gederne. Fodrer (også med grene/blade), klapper, tæller kid og
evt. malker. Bage fladbrød og ”almindeligt” forefaldende husarbejde fx lufte
skind og rede senge, feje spindelvæv ned, snitte piskepinde
Samling på Steppinggården:
 Hold 1 fortæller om får og uld.
 Hold 2 fortæller om kvæg og mælk og de urter, de har samlet.

 Hold 3 fortæller om geder og husarbejde.
 Smagsprøver på maden. Vi holder bordskik.
 Opvask og oprydning.
Uge 19: Matematisk, dansk og motorisk stjerneløb ved Slugten.
Uge 20: Der er tema-uge på skolen, så der er ikke Udeskole i denne uge.
Uge 21: 9. klasse har sidste skoledag onsdag d. 24. maj, så vi bliver hjemme på skolen i klasserne.
Uge 22: Vi går til Slugten og skal arbejde med naturstyrrelsens læringskort (orientring, geometri,
samarbejde, teambuilding mv.) OR 04, TB 10, TB 15.
Uge 23: Atletikdag på skolens boldbaner.
Uge 24: Cykeldag til Vingsted. Vi skal udfordres fysisk af cykelturen. Dagens tema er blade, hvor vi skal se på
de forskellige træers blade, hvilken form har de og hvad hedder træerne, de kommer fra? Vi har en bladdug
med og forskellige opgaver om blade.
Uge 25: Afslutning på udeskolen – sidste gang inden sommerferien. Skattejagt på skolens område, som
afsluttes med pandekager over bål.
Vi glæder os meget til en ny spændende omgang udeskole med jeres dejlige og skønne unger.
Lone og Claus 

