
Lc-rs lo len I  Danmsrk har tor  noCtc ar s i rer ,
rejret 25 aars fodselsdag og ha. altsaa visr sig
ar vere et ser1le1e5 tevedygtigt fo.etagende.

Jeg vil ru rodelle om, hvordd en lejrskotes
arbejdsprd ku se ud: Men alledorsi:
LejNkole - adejdsplan

har Je to l i rg overho\Fdct nog.t  med hinude,

Ja, det har de i allerhojeste grad rrej.skoten
6kdl  neml g | I la oplahes som pt tc-  pslcd mrn
maa betragtes 6om en midledidig l1ytning af

6kolesruen. Jamen, skal de statkels born da ikke have det.art?
Jo, d€t e. netop d.t, de skat, og de betinder 6ig alle straatende og
ha. det vidurderligt i 6amarbejdet med der€6 kammerate. og t&!ere,
serv om vi i rejrskoten torlanger skoledag€n, saa den va.ei hele dagen

Hvis man i en r€jr6koles p€dagogiske og kundskabsmessige budget
6oete ar veje iDdtagt€he mod udgiJterne, ville vagtskaalen med ind
tagtene srraks ryge i bund Ved at tage paa lejrskore maa vi give
alkald paa l0 dages atmindeligt skol€arbejde hjemme i klassen, men
hvad faar vi ildie til g€ngardt Bonen€ komoer i kontatrt med en

ha6e masse konLrete tinc, arbejdsstoftet og a.bejdsfomen be

virter, al selv pa€sive boin aktiveres, kamheratskabsfoleLsen rd-
bygges yderrigere, og lerer og etev kommer til at kende hinmden

Et rejmkoleophord har ikke ku ve.di i ojebtikker, h€n er f.ugtbrin-
g€nde baade tor og €fter.

I geografitimerne for gennemgaar vi det sted, vi har vatgt rit ophot,
det, og born€ne fd! rent konhrete oplysDinger, som v€kker interes-
se og iver efter at vide mere.
Saa er d€r gleden lofrd, og den er storl Vi indror€r d a g e n . 5
m ii u i t e r, d€f 6omme tid€r blive. til et hett kErter, hvor vi
6ludre. om, hvad vi ka loretage os, og hvad vi kommer til al op-
reve, naar vi nu kommer af 6ted og her sangler det besteml ikke
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ARBEJDET T LEJRSKOLEN Under opholdet er der mange ting' de! peget baeud ogbektFfte'' hvad
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F ex randt vi sidste aar paa Mon et drge og
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og alt' h@d der war blevet seMemgaaet om
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.'. brev pruds€ris senoprrisket os cjort revende

E ter leirskoreopholdet er vi i undedisnmgen utallise gange tomaet
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ai saa og oplevede 6ammen' oe som vi med slade ud-
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legge €n rejrskol€s arlejd6lld kan man velge melt€m
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o":u*-^." n-,""utntget Eig med den dag' oe efter endt lejr6kore_
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L.€v€r en del hele tid til skoleBtue-

s meg€t mere tid
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Da n sid6te aar havde tej.st<ole paa Mon, arhe-j.r.de vi paa den forste
maade, mens yi i aa. paa Mots valgre den tudrn lllighed, iser p@
grud al den darlig€ somm€r og det fine efrraa.sveJr_

!'or at f* det furd€ udbl,de at tejrskot€opholdet me @,oi at!€jseh
hae udarbejdet en a*ejd6pte, der noje fortane!, hEd man lenr

' 
dd6tabEmessigt on6Le. at opnaa hed opholdet Derjo! maa me

rorst gole sig klart, hvad rejrEtotens omgiverser give. os bulighed
for at fordybe os naho€ i, en bet.agrning, d€r ogsaa lrgger t gtund
lor det endelige vatg aJ steder

Fugrsolejren ps Mots var saa ideet, som den kune vere. I uhiddet_
bar ne.hed af lejren havde vi s!r&d, 6kov, so, hose og hedebatker.
Vi klee komme til ar be6oge en bondegaard, og rb km derfG ra den
gamle hyggelte by Ebeltolt, hvor de! Er mnlighed tor at be6@ge bade
et bejeri, er slagteri og et bogrrykkeri, og da vi torsl €r paa sredet,
viate det 6ig, at de! €r endnu flere bulighede., som vi ikr<e havde a_

vi fedt f ex. €n kokie@odding fra stenalderen, 6oh oFog bomene
5e meget, at vi maarle aflegge den flee besog. Nok e. det rart bed
en lond tagt pld, men lige 6aa vigtigl er det at kllme ib!bvi6e*, og
mo maa kune dy.ke ojebtikker og rordrbe sig i det, der tige .u opta_

Ud over de mutigheder, sted€t byd€r pa, e! der
emner, soh med hetd kd anvende6 alte 6teder.
I aar lnvde vl vores egen t re vejrstation, som
vi eedb.agte hjemhef.a Vi havde leglhaa-

ielr barometer, hygroneter og temometer
bed mgivetse aJ maksieums og minimlms_
temperaturen Hver dag blev aflesningsresql-
lateme inolor i  paa kurve. og i  rab€Lter,  og n
eav os af med al sp.a oh vejrer tigesoh an,

dre meieomtogisle i!€titutter.

Idet vi gik ua tra aibejdsplaens emerisre ud-
arbejdede vi ogsaa lor artejsen en riste over

rEandboger, 6om vi ente, 6€tv kobte elter ladte

paa bibliol€k€t. Foluden hqddbogeme m€dbragte E ogBaa et helt lil

Ie b:bl ,or"k,  hvor bomet.  iune ade boger

Naar mu skal paa lejrskole €r der mange lorbered€lsei Md maa

ve.€ forberedi las lidt al hvert, oC en lodbold kan uddelk€t ligge

side om side med en blomsterpresse i r€jr6k'1ens store kuffert

Det dagiige arbejde i lejrskoren staie' lige efter morsenmaden

vi samles ded bonene og lastlegger dagens progt@ vi prover at

laa bornen€ til at 96r€ sig hlart, hvad de i foryej€n ved oD det varde

emne og herr knlte €nkelte vdelrigere oprvsninget Sea linder vi ud

aI, hEd vi setrig skal regge marke ti], og hvor vi skal s€tie ind'

hvoded vi hjelp€. botuene ttl at vere dere oPqleiLsomoe !d tD-

Naste punkt pd dagsordenen er arbejdet i @ken Vi drager ud Eed
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samlepose til at hjembrilg€ alle de ne.kelige og dejlige ting, vi fin-
der paa iuren, og de store glemmer il{l.e sLiiseblol<len. !or det m€
stc sta.ter vi alle i e€n flok og arbejder enlen selvstddlgl hv€r tor
sig €lt€r saadan. at alle horer og s€r efte. det samm. Andrc dage
arbejder bom.ne i smaa grupper om rorskellige ehne Forxden de
rent saAlige iagltagelser, vi gor pe disse ture, har vt ogsaa mange
sjove oll€velser, som ilike ryder d saa m.get, naa. de skal rere.e-
res, m.n som bevirker, a1 vi har det rad og hyggeligt sammen,sam-
tnlig me.l at vi virkellg arbejder med opgaven

Naar vi komme. hjeh, samLes vi igen i skolestuen llver is€r kom
mer freh med Blttagerser, oplylninge. og ling, de har tudet frem
til, allsaDmen smaa bril<h€r i et pusl.spil, som lidt ellcr lidl kom-
mer til al hage aammen for os pa rette maad.

Dis6e kon}lusioner forbundei dels med optysende skematl6ke dets
med mere fmtasiprEgede legninger kommer til a1 udgo.e bouenes
arbejd6boger. Der b1ive. ogsaa relrighcd til at p.esse blade og bloh
srer og tiL at lave smaa samljng.. al muslingeskaller, sneglehuse,
grekogler m m I hvert lald lor de mnrdre borns vedkornmer.l€ e.
tegni.gerne det v€senllige. Udlorelsen al den skemallsk. l€gning vi,
ser straks, om det gennemarbejded€ slor.r lo.sraaet, og tegnmger
ne hjarp€r lil at huake 6loffet b.dre

Om lejrskolearbejdel soh helhed kan siges, ai arle er h€g€i akliye

Bom, som hjeftme er mere eller mindre passrve, blomstrer op,

ka61er sig m€d iver oEr arbejdet og er lantaslisk energiske

lljemrejsen e. heldigvis iH.e arsiutnmgen paa ei tejrskoreophold

vi har r aar snakket tejrskole dg arb.jdel med emnerderira lEnge

elter, hvorved arbejdsomraadel blev stolr€ og der alslutrende ar-

bejde bedre Emnerne lra tejrsl<olen er endnu lkke brugl op, og

skulle de en dag blive det, e. vi sjkken saa lanet f.emme i aarct,

al vi ka. beArnde at glede os ti ne6te ]€jrskole
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