SfO-sommeR-kRea-uGe
meD Lone jensen I uge 27

Miraklernes tid er absolut ikke forbi!

Som verden under Corona-pandemien fra den ene dag til
den næste stort set indstillede al transport, fik vi den 12. juni
en henvendelse, der krævede øjeblikkelig handling:

Mandag på vej fra SFO med
badgeudstyr i trækvognen

Som en glædelig nyhed ovenpå pandemiens nedlukning kom
der gennem Undervisningsministeriet besked om Regeringens pulje på 200 millioner kroner til sommerferieaktiviteter. Den betyder, at der er 1,6 mill. kr. til børnene i Vejen
Kommune. Med deadline den 19.6. skulle det gå lynhurtigt
med at få aftaler i hus til den forestående sommerferie!
Med omstillingsparate billedkunstnere lykkedes det Vejen
Kunstmuseum og Vejen Billedskole at få beskrevet og godkendt tre ferieugeworkshops ved siden af den traditionsrige
Sommerbilledskole i uge 32. I uge 28 er der for første gang
Animationsworkshop, i uge 32 er der en ny Keramik-camp
og i uge 27 har der for de mindste SFO-børn fra Grønvangskolen været en kreativ anderledesuge, hvor Lone Jensen gav dem et indblik i dele af kunstens verden.

Børn på vandring.

Ugens base har været Vejen
Kunstmuseums formidlingslokale/Vejen Billedskoles midlertidige værkstedslokaler på Nørretorv. Da børnene alle
møder ind i SFO’en, blev aftalen, at Lone og ugens unge
hjælpere, Caroline og Nana, kom og hentede børnene dér.
Med kassecykel til de mange små rygsække og trækvogne
til udstyr og proviant drog gruppen afsted incl. et par
pædagoger fra SFO’en. På kortet viser den gule rute den
mest direkte travetur mellem SFO’en og værkstedet, mens
den hvide var tirsdagens alternative morgenrute.

Klar til at indsamle blade

I ugens løb blev gruppen fortrolig med at gå sammen to og
to. Selv om de vist først på ugen troede, at det var hårdt at
gå, viste det sig, at selv små ben, med lege- og spisepauser
undervejs, sagtens kan nyde at gå langt sammen!
Fredagens blå rute var det en fornøjelse at gå med
børnene. De var på vandring gennem den vilde jungle på
den anden side af Boulevarden overfor rideskolen, ind over
boldbanerne og ned forbi handelsskolen, under togbanen
og frem til værkstedet. Ovenpå en herlig formiddag ude og
tidlig eftermiddag i værkstedet har børnene nok sovet godt
fredag aften!

Leg i Anlægget

Dyb var koncentrationen og glæden, da andemor modigt svømmede hen til os med sine fire ællinger. Efter leg i Anlægget blev der indsamlet masser af blade til eco-print.

I de gode solskinstimer, som ugen bød på, har der været
masser af fri leg på tur og i Anlægget. Med den efterfølgende
weekend og uge fuld af regn, var det godt, at muligheden for
at være ude til fulde blev udnyttet!

NATUREN. Det var tankevækkende at opleve, at bør-

nene kun kender ganske få blomsternavne. Ved synet af den
gule smørblomst, var der én, der lyste op og sagde navnet.
Med blomsten under hagen blev det undersøgt, om de kunne li’ smør! Den hvide kløverblomst kendte de heller ikke
ved navn, men genkendte det trefligede blad som en Firkløver.
På vej fra SFO’en til værkstedet slog børnene et O om en
plet med den stærkt gule Almindelig Kællingetand. Den kendte ingen af børnene. Tænksomt konstaterede Emil, at den
ved nærmere eftersyn mindede om fugleklør – og BINGO!
På engelsk hedder blomsten populært common bird’s-foot trefoil – altså tredelt fuglefod!
På vandring gennem den lokale jungle gik børnene mellem græs, tidsler og brændenælder, der var højere end dem selv.
Modigt vovede de at holde de farlige planter og nød at slå lejr til en pause med Lone og Nanas herlige choko-cookies!

Kun en enkelt af børnene kendte
Smørblomsten, mens stort set alle
kunne navngive Brændenælden og
Tidslen efter mærkbare møder!

ECO-print. Efter leg i Anlægget blev der om mandagen

indsamlet masser af forskellige blade. Mellem lag af papir
blev de lagt ud og kogt under pres til billeder, hvor naturens
egne farvestoffer trækker igennem. Billedelementerne tegnede børnene op sidst på ugen og fremhævede de motiver,
som de selv så: fisk, ugler, guldsmede og meget andet blev
det til! En del af de mange eco-print-billederne kom med
børnene hjem, mens andre sommeren over vil være udstillet
her i Skulptursalen på Vejen Kunstmuseum.

På kanten af Troldespringvandet

PAPMACHE. I ugens løb har børnene været på besøg

På besøg i Skulptursalen

på museet, hørt historier, tegnet, malet og modelleret papmache fugle. Heldige var de den ene dag på vej til Anlægget.
Til glæde for børnene svømmede en andemor frygtløst hen
hvor de stod og kunne studere hendes fire ællinger – og se
forskel på andrik’erne, moren og de andre hunænder i søen.
På værkstedet guidede Lone børnene gennem arbejdet med
papmache fra de første fugletegninger over modellering i to
stadier og til sidst maling af de færdige fugle, der havde ligget
og var blevt tørre. Magisk var det, da hvert barn fik en pensel og palet med grundfarverne RØD, GUL og BLÅ. Der
blev bomstille, mens de blandede løs og dybt koncentreret
stod og penslede farve på deres fugle!
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