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Vi skriver december måned, og vinteren har
allerede været på besøg med sne og kulde.
Dette har også kunne ses på Naturskolen, hvor
den udendørs aktivitet er aftaget.
Det er første udgave af nyhedsbrevet, som
udkommer til alle skoler, daginstitutioner og
fritidsordninger. Vi håber herigennem blandt
andet, at få formidlet sidste nyt, praktiske
oplysninger og ikke mindst fremtidige planer.
Booking og besøgende
Fra maj måned har det været muligt at se
bookingkalenderen på hjemmesiden, og
derefter booke dage ved at ringe til PC.
Der har siden sommerferien været flere
specialklasser fra Vallensbæk Skole, som har
haft en ugentlig dag på Naturskolen. Derudover
har der løbende været besøgende såvel fra
skoler som daginstitutioner.
Udeskolerådet
I dette år er der blevet oprettet et forum,
hvor hver skole har en person som fungerer
som kontaktperson ift. Naturskolen. Der bliver
afholdt r 4-5 årlige møder, hvor bl.a. gode
ideer og tiltag omkring udeskole formidles
videre til skolerne. Referaterne findes på
Fællesnettet og på hjemmesiden.
På www.udeskole.dk findes masser af gode
argumenter for hvorfor børn skal ud i naturen
og have undervisning. Disse kan bruges både i
skolen såvel som i institutionen, når kollegaer
og forældre skal overbevises om, hvorfor man
skal udenfor og lave aktiviteter.
På Pædagogisk Center har vi i den forbindelse
indkøbt to relevante bøger som kan lånes. Her
er både faglig argumentation og masser af gode
ideer lige til at bruge: ”Ud med skolen i det
grønne klasseværelse” er en idebog til

integrering af naturoplevelser og
friluftsaktiviteter i undervisningen.
”Skolen i skoven” er en bog som følger en
naturklasse over en 3-årig periode. Her
beskrives undervisningsforløb og to forskere
følger børnenes udvikling gennem praktiske
studier.
Aktivitetsforslag
Selvom vi er i gået ind i vinterhalvåret, er det
stadig muligt at lave såvel udendørs som
indendørs aktiviteter på Naturskolen.
På vores hjemmeside www.vnat.dk
kan man finde ideer til årstiden under
”aktiviteter”. Der findes desuden masser af
gode aktivitetsforslag på www.skoveniskolen.dk,
hvor man kan finde årstidsbestemte ideer til
børn i alle aldre. Se flere relevante links på
vores hjemmeside.
Nye ting på Naturskolen
Til indvielsen fik vi en blandt andet en rygeovn
fra Ishøj Naturcenter, som er velegnet til at
ryge fisk og andet spiseligt.

Et nyt fuglehus med webcam bliver inden længe
opsat, så fuglelivet i huset kan følges på
pc’erne, hvis der skulle flytte beboere ind i
løbet af foråret.
VEND…
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Derudover er der indkøbt 10 små stegepander
med skaft til at bruge over bålet.
Materialelisten på hjemmesiden bliver
opdateret jævnligt.
Hvis du har nogle ønsker eller synes at der er
noget som mangler på stedet, hører vi meget
gerne fra dig.
Udearealet
Naturskolen har været så heldig, at få 60.000,til sproglig udvikling af aktiviteter. Vi har valgt
at lægge op til en række aktiviteter, hvor man
kan tale om planter: krydderurter, frugtbuske
og træer. Vi er også startet med at bygge et
vandland med mange aktivitetetsmuligheder:
iagttagelser af vanddyr, haletudser og
eksperimenter med vand. Vi håber endvidere at
tiltrække mange forskellige fugle og insekter
gennem tilplantningen af grunden. Henover
vinteren vil der også blive opsat adskillige
højbede, hvor nogle vil blive tilplantet med
forskellige temaer, mens andre vil være til fri
afbenyttelse, for dem som er interesseret i at
dyrke planter eller lave forskellige forsøg.
De som har været forbi stedet inden for den
sidste måned, kan bekræfte, at der er fuld
gang i tiltaget.

Der graves sti forbi terrassen hen til lågen.

75 tujaer skal med tiden danne en høj hæk
med brombærtunnel ind til en lille hyggekrog.

Hegnet og porten er blevet malet og
repareret, hvor det var nødvendigt.
Se flere billeder på hjemmesiden.
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