Kolding får endnu en
flot bygning til uddannelse
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Der er held over
Munkebo Kiosk

Pierre Legarth har
solgt sin virksomhed
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WEEKENDENS VIGTIGSTE

Festdag for seniorer
samlede masser af smil

8

UGEAVISEN.DK
HER LÆSER DU MERE
OM DIT LOKALOMRÅDE

Elever
kom tæt på
blade og biller
Søgaards Begravelsesforretning

Læs side 4-5

Foto: Louise Lauritsen

Tilbud 13.-17. juni

pensionisTklip

Herreklip + striber 200.Dameklip + striber fra 300.-

over 65 år
(mandag og tir dag)

9000

RECEPTION
Vi er flyttet i nye lokaler,
så det vil glæde os at se kunder, forretningsforbindelser,
familie og venner til en uformel reception,

onsdag den 1. juni 2016 kl. 12.00
på Haderslevvej 90, Kolding
Der vil være tid til en snak og lidt til ganen.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.
De bedste hilsner
Søgaards Begravelsesforretning
tlf. 75 52 63 89
Østergade 8, 6580 Vamdrup, tlf. 75 58 08 00
Dampassagen, Storegade 11F, 6100 Haderslev, tlf. 40 40 63 89
www.soegaards-begravelsesforretning.dk – bedemand@c.dk

Beklager fejlen onsdag med Drengeklip 150.- Den er selvfølgelg 80.Herreklip
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Ugeavisen Kolding

Lørdag den 28. maj 2016

Hvad har vi fundet? Der er gang i lup og opslagsbøger for at finde de præcise navne på de mange forskellige planter, insekter og smådyr, som eleverne på Munkevængets Skole samlede sammen, da de deltog i Mylder på matriklen i onsdags.
Foto: Louise Lauritsen

Naturen var læremester for en dag
ARTER: Kolding Kommunes specialskole-elever ledte efter insekter, smådyr og planter - og de fik hjælp af eksperter til at artsbestemme.
Af Louise Lauritsen
lola@ugeavisen.dk

– Prøv lige at se den her, siger en
dreng. Han strækker sin hånd frem og
viser stolt den lille snegl, som bliver
beundret af både elever og lærere.
Drengen er netop kommet retur til
det grønne området i skolegården, som i
dagens anledning er omdannet til et mindre udendørs naturlaboratorium. Sammen
med sine klassekammerater har han været
ude for at finde insekter, smådyr og planter på skolens område, og holdet har fået
en god høst med hjem. En pige har favnen
En elev viser stolt
den lille snegl
frem. Til venstre
ses Dorte Kristensen, som er
tovholder for
naturfag i specialklasserne på
Munkevængets
Skole og har stået
for at arrangere
dagen.
Foto: Louise Lauritsen

fuld af planter, mens en anden elev varsomt bærer på en hvid kasse med masser
af småkravl i.
Vi er på Munkevængets Skole i Kolding, hvor godt 30 elever fra specialklasserne deltager i projektet Mylder på matriklen. I løbet af dagen skal de finde så
mange forskellige planter, dyr og insekter
som overhovedet muligt. Og ind til videre
går det godt. De otte hold går skiftevis på
jagt på hver deres område af skolen. Når
de har fyldt kassen, er det retur til den
lille lejr, hvor både deres egne lærere og
særligt indbudte eksperter fra Danmarks
Naturfredningsforening og biologistu-

derende fra lærerseminariet i Esbjerg står
klar til at hjælpe dem med at sætte navn
på deres fund.
– Det her er en Stolt Henriks Brandbæger, fortæller en af eksperterne og holder en lille grøn plante med mange små
gule knopper op. Den minder mest af alt
om en mini-mælkebøtte med mange
blomster. Pigen, der kom med planten,
skriver sirligt plantens navn på et A4-ark.
Hun har i forvejen noteret enårig rapgræs,
hvid kløver, spidsløn, bøg, kamille og
mælkebøtte, som også er blandt dagens
fangst for hendes gruppe.
Ved et andet bord bukker elever og

lærere sig ind over en hvid kasse, som er
fyldt med blandt andet myrer, bænkebidere, snegle og et enkelt tusindben.
Eleverne er dybt engagerede i både at
finde planter og dyr og at få sat navn på
dem. Der bliver vendt, drejet og studeret
nøje, når et nyt hold vender retur med nye
fund. Til at hjælpe sig har de masser af
bøger om dyr, insekter og planter. På
græsset ligger store diagrammer, som kan
hjælpe med at bestemme arter, og der står
bokse på fliserne, som eleverne putter
poletter i og på den registrerer, hvor mange forskellige dyr, de finder i løbet af
dagen.
Biologi-studerende
fra lærerseminariet
i Esbjerg var på
besøg for at hjælpe
eleverne med at
artsbestemme
planter og insekter.
Foto: Louise Lauritsen
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- Vi er ved at finde et sted til en gravid bænkebider
ENGAGEMENT: Eleverne var enige om, at en
dag i naturen er en
super måde at lære
på.

FAKTA
■ Ni specialskoler i Kolding deltog onsdag 25.
maj i Mylder på matriklen.
■ I løbet af dagen skulle
eleverne finde så mange
forskellige planter, insekter og smådyr på skolens
område som muligt.
■ Lærerstuderende fra
Esbjerg, naturvejledere,
lokale fagfolk og medarbejdere fra Geografisk
Have var ude på skolerne
for at hjælpe med optællingen.
■ De enkelte skoler arbejder videre med deres
fund i undervisningen.

Af Louise Lauritsen
lola@ugeavisen.dk

Det er anden gang,
Kolding Naturskole og
specialskolerne i Kolding Kommune holder
Mylder på matriklen.
Ideen er, at eleverne har
godt af at bytte klasseværelset ud med naturen
for en enkelt dag, for at
komme helt tæt på de
planter, insekter og smådyr,
som lever på skolens område.
– De her elever får rigtig
meget ud af at lære, at det
de står med i hånden er en
ørentvist eller en mælkebøtte. De får en konkret
viden om naturen, som de
kan tage med sig videre.
Det fungerer rigtig godt,
siger Hanne Sofie Schmidt,
der er naturvejleder ved
Kolding Naturskole.

Mathias Sørensen og Trine Søndergaard fra 8. D på Munkevængets Skole var enige om, at dagens bedste fund var en gravid bænkebider, da de deltog i Mylder på
matriklen.
Foto: Louise Lauritsen

Og eleverne giver hende
ret. De er dybt opslugte og
nyder den anderledes skoledag.
– Vi er ved at finde et
sted at bo til den her bænkebider, som er gravid. Det

fortalte ham eksperten os,
at den er, det kan man se
på de her små hvide æg,
forklarer Trine Søndergaard
fra 8. D, mens hun forsigtigt viser bænkebideren
frem.

Sammen med klassekammeraten Mathias Sørensen
er hun ved at fylde græs i
et lille akvarium, som de
synes skal være den gravide
bænkebiders nye hjem.
– Det bedste vi har fun-

det i dag, er den her bænkebider. Men vi har også
fundet en hel masse tissemyrer og planter, blandt
andet mælkebøtter og
kamille, uddyber Trine
Søndergaard.

Købmand
Jesper Thing
Gefionvej 12
6000 Kolding

Købmand
Espen Sørensen
Sydbanegade 9
6000 Kolding

➙
Købmand
Jens Bredvig Larsen
Seestvej 2
6000 Kolding

– Mit hold har også fundet snegle og et tusindben,
supplerer Mathias Sørensen.
Samstemmende lyder
deres konklusion på dagen:
– Det her er fedt, for så
skal man ikke bare sidde
på sin stol og høre på en
lærer, der snakker.

➙

Købmand
Torben Lorenzen
Vonsildvej 1B
6000 Kolding
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Købmand
Troels Lau Nielsen
Kløvervej 39, Tved
6000 Kolding
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ÅBENT ALLE DAGE 8 - 21

Købmand
Brian Andersen
Løgervej 2
6091 Bjert

