Opbygning af en god
klasse "kultur"
Alle b0rn har ret til at have en god start, som g0r dem klar til et
godt skolefor!0b.

Af Jens IVIoIzen
Jensmolzen@mail.dk
• Paedagog og afspaendingspaedagog.
• Arbejdet med frig0rende paedagogik pa fritidshjem.
• Boet og arbejdet i plejekollektiv.
• Arbejde 18 ar pa behandlingshjem og lign, har her arbejdet
med afspaendingforl0b, arbejdet
med b0rnegruppens indbyrdes
sociale forhold, samt undervist
b0rn, der har lidt nederlag i det
danske skolesystem.
• Arbejdet 11 ar som b0rnehaveklasseleder.
• Udviklet en metode der 0ger de
sociale kompetencer i b0rnegrupper og det enkelte Individ.
• Udviklet (videre udviklet) en metode, som giver alle b0rn forudsaetninger for at bryde laesekoden pa korttid (ca. Vh mdr.).
• Foredragsholder og underviser
i "Opbyg en god og konstruktiv
klassekultur", "Bryd laesekoden
pa 1/2 maned, nu ogsa for drenge" og "Teambuilding gennem
rollespil".
Man kan generelt sige at der er to
ting, der er forudsaetningen for at
et barn far et godt skolefor!0b:
1. At barnet har det godt socialt
med kammeraterne, i en klasse
der fungere godt.
2. At barnet er godt fagligt funderet, og her er betydningen af at
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vaere en god laeser altafg0rende, da laasning og skrivning er
gennemgaende i alle fag.
Sa narjeg i b0rnehaveklassen laver
min arsplan, er det disse to ting,
som er det gennemgaende og baerende i hele for!0bet.
For at alle b0rnene bliver bedst
muligt fagligt funderet, arbejder
jeg med et 4 maneders for!0b, med
f0rlaesnings sproglig opmaerksomhed.
Metoden er en videreudvikling af
J0rgen Frosts "Sproglege, praktisk del", hvor der er kommet flere
emner ind, og hvor metoden sikrer
at alle kommer helt med og bliver
klar til at bryde laesekoden af sig
selv. Nar b0rnene slutter dette forI0b, bryder de alle laesekoden af sig
selv, og gar i gang med selv at laase
b0ger og skrive historier.
Dette er en anden artikel, og ikke noget jeg kommer videre ind
pa her. Men for at alle i en klasse skal have faglig succes, er det
alt afg0rende at b0rnene har det
godt socialt sammen, at der er
en god klassekultur, samt at b0rnene er gode til at samarbejde.
Forestil dig selv sidde til et laererm0de, og h0re om den nye overenskomst betydning for den kommende
fagfordelingsprocedure,
imens du ved, at du efter m0det skal
op til inspekt0ren og tale om nogle
samarbejdsproblemer med en naer
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kollega. Hvor meget far du h0rt af
det der foregar pa m0det? De fleste
voksne vil kun h0re sma bidder hist
og her, og resten af tiden vil deres
f0lelser laegge fuldt beslag pa dem.
Det er faktisk sadan nogle af vores
elever har det i klassen. De har sa
meget som er svaert for dem socialt. Deres overskud til at forsta
beskeder og bruge det der sker fagligt, kan ofte blive begraenset af det
de tumler med f0lelsesmaessigt.
Det kan sa meget nemt ga hen og
blive en darlig spiral, for sa far de
svaerere ved at fa sejre i strukturen
i b0rnehaveklassen og i detfaglige
der sker og sa bliver de endnu mere fyldt med f0lelser, der blokere
deres evne til at fa succes.
At fa klassen til at fungere socialt,
og fa den enkelte elev til at fungere
optimalt socialt i klassen, er en altafg0rende forudsaetning for leering
for den enkelte, og for laeringsmilj0et i klassen.
B0rn der har det darligt socialt i
klassen, kan ikke indlaere optimalt.
Ofte er det desvaerre sadan, at de
b0rn, der har det svaert socialt i klassen, ofte ogsa er de b0rn, der f.eks.
ikke har faet forudsaetningerne for
sproglig opmaerksomhed opbygget hjemmefra, og derfor ofte er de
b0rn,derhardetekstrasvaertfagligt.
Sa sociale problemer i klassen rammer ofte de b0rn, der har ekstra
brug for overskud til at overskue
indlaering og livet, meget hardt.

Det er essentielt at der i skolen laves for!0b, der hjaslper gruppen og
barnet til at fungere optimalt socialt, alleredefrab0rnehaveklassen.
Skolen er i dag de fleste b0rns primaere og naesten eneste forpligtende sociale ber0ringsflade med
andre b0rn. De gar til mange ting,
bruger meget tid foran computere
og DVD/fjernsyn; men deres sociale
baerende kontakter, er i dag meget
relaterettil skolen (SFO, legeaftaler
i fritiden, leg i skolen m.m.).
I b0rnehaveklassen arbejder jeg
med de sociale faerdigheder hele
aret i et planlagt for!0b, som der
bruges meget tid pa, men som ogsa har et "fagligt" indhold.
Forl0bet er planlagt sadan at det
sikres, at jeg nar rundt om alle relationerne og alle b0rns made at
agere i gruppen pa.
Der arbejdes meget med, at b0rnene selv skal finde frem til I0sninger
pa de sociale udfordringer, de kommer igennem i for!0bene. Narf.eks.
to b0rn har svaert ved en opgave,
der kraever samarbejde, sa ma vi
som voksne ikke ga ind og hjaelpe
dem med at finde en I0sning. Vi
skal s0rge for at opgaven ligger
inden for et omrade, hvor det er
muligt for b0rnene, at opna succes
omkring samarbejdsprocessen. Vi
skal vise dem at vi godt kan se, at
de sidder med et problem, men at
vi tror pa at de kan I0se det.
F.eks: To piger, som begge vil bestemme, skal tegne en faellestegning. Den ene vil tegne heste,
imens den anden vil tegne Barbie
dukker. Ingen af dem vil give sig.
Det er svaert for voksne ikke at sige "Hvorfor tegner I ikke bare en
Barbie, der ridder pa en hest?". Her
ma vi ikke komme med forslag!! Sa
I0ser de ikke opgaven selv. B0rnene
vil efter et stykke tid, selv finde en
I0sning, om ikke den, den voksne
havde svaert ved ikke at sige, sa en
I0sning, der er bedre, fordi de selv
har fundet den.
Nar de to piger kommer op, bliver
de rost for at de fandt frem til en

Heine, Mads Emit og Phillip skiftes til at laese for hinanden.

I0sning trods deres vanskeligheder.
Det var dem, der havde den svaereste opgave, pa grund af deres relationer. Derfor var det ogsa dem der
i faellesskab gjorde det st0rste og
flotteste arbejde (de bliver stolte af
deres faelles indsats).
S0rg altid for at opgaverne med
samarbejde, virkeliger samarbejdsopgaver. I ovenstaende tegneopgave, skal partnerne bytte plads hvert
5. minut, ellers ville de to piger bare have lavet en usynlig streg der
delte papiret op i to tegninger.
Et arsfor!0b omkring opbygning af
en god klassekultur og gode sociale relationer bestar overordnet af:
1. Ca. 1 maned hvor b0rnene laerer
praktiske regler og laere at rette
sig efter dem, sa de nar frem til
succes i at det kan de godt.
2. Godt 1/2 mdr. med endagspartnere, hvor alle piger bliver partner
med alle piger en dag (ditto for
drengene).
3. Godt 6 mdr. med aim. partnere,
hvor alle bliver partnere med alle.
4. 2 gange 5 dage med teambuilding gennem rollespil, hvor
b0rnene skal arbejde sammen i
st0rre grupper.
5. Afslutnings projekt.
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af
praktiske regler
Mange b0rn kommer i dag i skolen
uden at kunne h0re/rette sig efter
kollektive beskeder, de er vant til at
diskutere alt, og vant til at sastte sig
selv f0rst.
I dag er det mere det med "fordelagtige mader at agere i st0rre grupper", sa det bliver med succes for
bade den enkelte og gruppen, der
er de kompetencer, vi skal hjaelpe
b0rnene med at blive bedre til.
I dag er foraeldres omgangsform
i forhold til b0rn ogsa aendret. De
inddrager b0rn i mange beslutninger, f0r de udviklingsmaessigt er
klar til det. Foraeldrene diskuterer
med meget sma b0rn, b0rnene lokkes ofte til at g0re noget, i stedet
for at fa at vide hvad de skal. B0rn
"trues" uden konsekvenser (f.eks.
"hvis du ikke kommer nu sa ").
Det er ikke fordi forasldrene, ikke vil
b0rnene det bedste, en af faktorerne kan vaere, at foraeldre og b0rn
ikke har sa meget tid sammen.
Laver man regnestykket "Vagentid"
minus 2 gange arbejdstid, minus 2
gange transport, minus b0rns fritidsaktiviteter, minus foraeldre aktiviteter (I0b, badminton osv.), minus b0rns tid ved computer, minus
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Kaya tjekker at Amalies tyggegummi er placeret rigtigt i den
mundmotoriske 0velse.

»s b0rns tid ved TV og DVD, minus
foraeldres tid ved computer/mobiltlf./TV, sa er der ikke meget tilbage til socialt samvaer, hvor b0rn
kan laere og arbejde med deres sociale relationer. Saetter man sa de
tal ind, som man laeser i forskellige
unders0gelser (omkring b0rnstidsforbrug ved computere/TV/DVD/
spilleconsoler osv.), sa er der slet
ikke meget tid tilbage.
B0rneverdenen har ikke laengere
den indbyrdes socialt opdragende
virkning, som for 20-30 ar siden, da
b0rnfra Bar op til 14 ar legedesammen i st0rre grupper. Her laerte b0rnene at indordne sig, tage ansvar
og at styre og tage beslutninger.
Dette g0r, at mange b0rn kommer
i skole med andre sociale adfaerdsm0nstre, end de gjorde for 20-30 ar
siden. Skolen forventer i dag stadig, at b0rnene skal have de samme sociale kundskaber, som de i
dag ofte ikke har haft mulighed for
at laere.
Det er ofte b0rn, der pa leerervaerelset bliver beskrevet som umulige,
fraekke, besvaerlige, tarvelige mm.
Vi skal altsa starte med at give b0rnene rammer, hvor de kan fa suc-
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ces. Vi skal laere dem at agere i et
faellesskab, f0r vi kan begynde at
forlange, at de skal fungere selvstaendigt i et faellesskab.
Vi ma ikke lave "aftaler" med en
klasse der ikke fungerer. Det er bare at laegge ansvaret for klassens
sociale funktions niveau over pa
b0rnene (de "gode"), fordi laereren
ikke magter det.
Jeg arbejder pa at b0rnene skal leere at fungere i et demokratisk faellesskab. Jeg arbejder f0rst med at
de skal have de rigtige forudsaetninger for at kunne det.
Lige som med alt andet vi skal laere
b0rnene, sa skal vi starte med det
pa et niveau, hvor der er reel mulighed for succes.
Vi ma starte med bitte sma rammer,
hvor der er udfordringer i opgaven,
men hvor vi kan se og f0lge at b0rnene udvikler sig i rigtig retning.
Barnet skal have succes og ende
med at have den gode adfaerd implementeret, sa barnet er klar til at
ga videre med nye sociale udfordringer og indlaeringer.

periode
Jeg bestemmer alt i klassen, dominerer totalt, nar jeg starter i en ny
klasse/gruppe. Jeg giver b0rnene
meget sma rammer, hvor alle b0rnene har reel mulighed for at agere
med succes.
Eksempel: I frikvartererne ma b0rnene kun vaere pa et lille omrade,
hvor jeg har fuldstaendigt overblik
over hvad b0rnene laver. Jeg observere adfaerd, og ser at alle nu
ogsa overholder de regler, jeg har
bestemt. Jeg hjaelper dem, der har
behov for det.
Nar sa b0rnegruppen kan det, udvider jeg rammerne, sa de far nye
udfordringer. Pa samme mSde,
som man g0r med al anden indlaering.
Jeg op0ver i denne periode nogle praktiske faerdigheder, som er
gavnlige at kunne, for at klassen
skal fungere (Hvordan flytter man
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sin stol? Hvad skal man have klar
nar man starter? Hvad skal man
g0re, hvis men bliver n0dt til at forstyrre? osv.).
Ting som virker indlysende, men
som mange b0rn har svaert ved i
dag.
Alt dette skal ske i et tempo, sa alle
har mulighed for at opna succes.
B0rn, der har svaert ved at g0re og
huske det, hjaelpes og anerkendes
/roses for de mindste fremskridt.
For hvad vi som voksne synes er
en nem ting at g0re, kan vaere meget svaert for nogle b0rn, der ikke
er vanttil det.
En del b0rn, har behov for at pr0ve
graenserne af. De har behov for at
se, om jeg virkelig er til at stole pa
omkring de rammer jeg udstikker.
B0rn der f0r har kunnet forhandle
sig igennem, eller bare brudt rammerne uden at der er sket noget,
skal laere et nyt og mere socialt acceptabelt adfaerdsm0nster.
Mange b0rn har ofte m0dt primaere
voksne, som ikke har kunnet agere
trovaerdigt overfor de regler, som
de voksne selv udstikker til b0rnene.
Hvem har ikke h0rt foraeldre sige,
"Vi g§r nu, tag nu din taske" og sa
set foraeldrene stci og vente pa, at
det passer barnet at komme, og nar
de sa endelig gar, sa baerer foraeldrene jakken og tasken for barnet.
Hvem har ikke h0rt en paedagog rabe "I ma ikke I0be pa gangen", og
ikke g0re noget, nar b0rnene I0ber
videre.
Denne periode varer normalt 1/2-1
maned, hvis den k0res 100% og
med respektfor b0rnene.

"Starts" partnerordning
Denne partnerordning har til formal, at alle b0rnene far nogle sociale relationer hurtigt. Dette er
vigtigt for de b0rn, der kommer og
ikke kender andre b0rn i forvejen.
Det er ogsa vigtigt for at de b0rn
der kommer i st0rre grupper, ikke
bliver fastlast i deres relationer og
samvaersm0nstre.

3.

4.

Tillids0velse. Sta op pa skammelen og hold om din partners f0dder.
Og endelig er ordningen rigtig god
til, at b0rnehaveklasselederen hurtigt far et overblik over b0rnenes
sociale og modenhedsmaessige resurser.
Hver dreng er sammen med en anden dreng fra kl. 8.00 til vi har spist.
De ma ikke snakke eller have kontakt med andre b0rn i det tidsrum.
Naeste dag far de to drenge en ny
dreng som partner, ind til alle drengene har vaeret sammen med alle
drengene en dag Det er pa samme
made med pigerne. Jeg har valgt
at de kun skal vaere sammen med
alle af deres eget k0n, da jeg anser
at de kontakter ofte er de vigtigste i
starten. Alle kommer sammen med
alle, i naeste partnerordning.

5.

6.
7.

8.

partner foran massage, bagefter er det den andens tur.
En faglig opgave, der kraever
samarbejde. Det kan vsere at
finde hinanden i en labyrint (se
billede).
Leger sammen i 10-frikvarteret.
Her ma de ikke lege/snakke med
andre, og jeg skal kunne se at
de er sammen.
Lege/spille/tegne sammen.
Blive enige om hvad de vil og
hvordan. De ma ikke kontakte
eller lege sammen med andre.
Spiser sammen med partneren.
Fortaeller partneren, hvad der
har vaeret godt at lave sammen
med partneren oppe hos mig.
Giver farvel kram.

Hvad vil du tegne her, som jeg kan
rime pa? Opgave, hvor b0rnene
skal arbejde sammen omkring noget fagligt.

;

Til slut, nar de har snakket sammen om hvad deres partner var
god til, sa giver de hinanden en
kram.
Ga ind i labyrinten, fra hver jeres
indgang og find hinanden.
Hver partnerpar laver f0lgende pa
en dag:
1. Tillids0velser. Det kan vaere at
de skal sta pa to skamler og sa
hjaelpe hinanden med at bytte
plads, eller som pa billedet, r0re
hinanden pa f0dderne.
2. Siddende massage. Man sidder pa en skammel og giver sin

"Rigtige" partners
Denne partner ordning, er den der
k0rer det meste af aret og dermed
er med til at praege formen, der arbejdes pa i b0rnehaveklassen.
Her er et barn sammen med et andet barn ca. en uge, indtil alle har
vaeret partnere med alle.

Nar alle drengene har vaeret sammen med alle drengene en dag
(ditto pigerne), har de faet knyttet
nogle gode forbindelser at bygge
videre pa, og er blevet introduceret
til det at samarbejde. Dette tager
2-3 uger. Jeg har et godt indblik i
hvem der har det svaert. Jeg er allerede i gang med at give dem mader at fa succes pa omkring socialt
samvaer.

S K O L E S T A R T NR. 4 •

2010

Her er b0rnene ikke sammen hele
tiden, men de er sammen i bestemte aktiviteter i I0bet af "ugen":
• De hilser pa deres nye partner.
• De har ca. 3 opgaver, hvor de
sammen skal beskaeftige sig
med faglige ting. Dette skal ske
i samarbejde. Den voksne ma
ikke blande sig, hjaelpe eller lignende, men anerkende b0rnene
og sige at de tror pa dem. (Ja,
nogle har det svaert her, men nar
de kommer igennem, og selv
har klaret det sammen, klappes
der af dem, og de er stolte kommet videre i faellesskab).

Fa bolden fra den ene ske over pa
den anden, haenderne skal vsere
pa ryggen.
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B0rnene giver hinanden massage.
• De skal lave fysiske samarbejds0velser/tillids0velser sammen.
Det kan f.eks. vaere: En bold pa
en ske, der holdes i munden, skal
fra den ene ske til den anden (se
billede), eller byg et tarn af kaplaklodser, I ma kun r0re klodserne med den taendstik I hver har i
handen!
• De masserer hinanden liggende
(se billede). Jeg guiderdem gennem massage for!0bet, det er
kun pa ryggen, arme og nakke.
Det starter med at b0rnene ruller
med en bold, sa klapper de ryggen igennem, sa laver de langsomme rundbevaegelser m.m.
I I0bet af aret 0ges taetheden af
massagen.
• De far ridset op, hvad de har lavet med deres partner i for!0bet
og laver en tegning af hvad de
syntes deres partner var saerlig
god til. De kommer sa op med
partneren, og fortaeller, hvad
der skal sta under tegningen. Sa
bliver det skrevet med lydering.
(fra februar skriver de selv, fra
marts droppes tegningen, og de
skriver selv en hel side til deres
partner). De bytter partnertegning, sa hver far en bog om sig
selv, fra deres partnere.
• De ender med at give hinanden
knus, og jeg h0rer om, hvad de
fortsat kunne lave sammen.
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Gennem dette "rigtige" partnerforI0b, far alle b0rnene et godt forhold
til hinanden, de bliver rigtig gode
til at arbejde godt sammen (kan beskaeftige sig med faglige udfordringer i lang tid), og starten til en god
klassekultur er grundlagt.
Lille Louise er ikke laengere bange
for store staerke Brian, men har
fundet ud af at han bare har store
bevaegelser, men er helt fin. Store
staerke Brian, har fundet ud af at lille Louise faktisk kan en masse, som
han kan traekke pa.
Dette giver en tryg og god stemning i klassen, hvilket er forudsaetningen for at alle kan have en reel
mulighed for at laere/indlaere.
Det er godt med en mobbeplan pa
en skole, men dette er langt bedre.
Det er en plan for at fa en god klassekultur med et godt socialt sammenhold og dermed forhindre
mobning. Mobning er blevet en by
i Rusland.
B0rnene har faet et godt sammenhold. B0rn med sociale problemer i
hjemmet far et fristed, hvor de kan
fungere (i bedste fald pavirker det
hjemmet, at deres barn far succes i
klassen, fagligt som socialt).

Teambuilding
gennerm rollespil

Det magiske edderkoppespind,
10ft alle eleverne igennem uden at
de r0rer spindet, og laeg dem forsigtigt ned pa den anden side.
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Nu kan b0rnene arbejde sammen
to og to.
Nu kommer de 2 uger ud i skoven,
hvor de skal samarbejde i st0rre
grupper (Vi klasse sammen). Hver
dag traekkes der lod om grupperne,
der skal arbejde sammen.

Det magiske tree, tegn en kridtstreg med det hellige kridt, sa h0jt
oppe som muligt.
Gruppen skal I0se opgaverne selv,
de kan k0be hjaelp, men skal vaere
enige om det. Gruppens samarbejde bliver observeret, og efter hver
opgave evalueret. I starten evaluerer vi voksne ud fra vores observationer, senere er det b0rnene selv,
der evaluere deres proces omkring
opgaven.
Nar en opgave er evalueret, og en
har erfaret at der var en bedre made at indga i samarbejdet pa, sa er
det meget vigtigt at det efterf0lgende be!0nnes nar barnet lever op til
det.
F.eks: B0rnene skal bygge en hule
af snor og presenning, det gar godt
i starten, men til slut haenger den
ned i midten. Regnvandet samles
der, og det er svaert at sidde i hulen.
Det barn, der leder/er initiativtageren, pr0ver pa alle mulige mader at
I0se problemet, men det gar ikke.
Resten af gruppen, vil gerne k0be
hjaelp af troldmanden, men lederen
vil ikke. "Leder"-barnet skal erfare
i evalueringen, at hun er god til at
lede og finde pa, men at det ogsa

er vigtigt at lytte til de andre. Ved
naeste samarbejdsudfordring, er
det meget vigtigt, at der bliver lagt
maerke til om nun nu ogsa lytter
og be!0nne det. Hun skal maerker
fordelen i denne adfaerd. Pa denne
made arbejdes der gennem leg og
samarbejdsopgaver med b0rnene,
sa de far udviklet deres kompetencer i samspillet med gruppen. Det
er vigtigt at hjaelpe en ledertype til
at blive en god ledertype, og en inspirator til at komme frem osv.
Der I0ses 2-4 opgaver hver dag.
Et andet eksempel pa en opgave
kan vaere: Hent d0dens vand hos
heksen i aen, og kom det op i kopperne, der star foran jeres lejr, sa
troldene ikke kan komme ind. Husk
i d0r selv, hvis I kommer taet pa
vandet.
0velsen udf0res ved at vandet hentes i en colaflaske, som baeres i 4 to
meter lange snore. Nar det skal op
i kopperne, har b0rnene to 2 meter
lange gaffelgrene, til at tippe fla-

Vanillascreening
til b0rn
i 0. klasse
En individual logopaedisk
screening, som omfatter
de vassentligste omrader
inden for b0rns sproglige
udvikling: sproglig
opmaerksomhed,
sprogforstaelse, sprogbrug, tale, stemmebrug

sken, sa vandet kommer ned i kopperne.
Samarbejdet evalueres bagefter,
hvordan valgte I hold? Hvad gjorde
I da det var svaert? osv.
Alt sammen laves, sa alle far sejre.
Skulle et barn have svaert ved det
i denne 0velse og blive gal pa de
andre, sa er det vigtigt at se og beI0nne det, nar barnet pr0ver at give
mere konstruktiv kritik i naeste udfordring.
Ja det kunne jeg fortaelle laenge
om. Det er her b0rnene laerer at arbejde konstruktiv sammen i st0rre
grupper.

Slut projekt
B0rnene slutter arsfor!0bet af med
selv at digte et teaterstykke, selv
skrive det, selv male kulisser, og
ender med at vaere alene om at
opf0re et teaterstykke pa 35-40 minutter. De er 20-26 b0rn alene bag
taeppet, s0rger selv for at skifte ku-

lisser, sende skuespillere ind og ud.
Nu, og f0rst nu, er de klar til at lave
aftaler, om hvordan det skal vaere i
klassen.
Det er synd og tarveligt, at lave aftaler med en klasse, f0r alle b0rn er klar
til det, og det er en lang og spaendende vej at g0re dem klar til det.
Dette giver et godt socialt m0nster
i klassen, med hjaelp til at fa alle til
at fungere maximalt socialt i klassen. Det giver ogsa, at b0rnene er
gode til at arbejde sammen i indlaeringen.
Der bliver skabt en klassekultur og
et sammenhold, der har en positiv
effekt lang tid efter, at de har forladt b0rnehaveklassen.
Nu kan laereren lave vigtige aldersvarende aftaler med klassen, nu er
klassen klar til at fungere med demokrati, nu er klassen og de enkelte elever klar til at begynde at tage
ansvar for, hvad der sker og hvad
de laerer.

Laese-

Ordklapper

vanskeligheder
og selwaerd

Med denne lille
Ordklapper, fareleverne
undervisning i det, som
laesning i virkeligheden
handler om - koblingen
mellem lyd og bogstav ogfar en mening ud af det.
Vejledning pa nettet.

At begynde i skoien
er for barnet,
at begynde at laese.
At opdage at de andre kan,
men jeg kan ikke,
eret hardtslag.

kr 98,-
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i stkkr34,4 stk kr 108,-

2010

Tag med pa
fisketur
Fiskesaettet udfordrer og
trasner bade fantasi og
motorik, nar b0rnene
batancerer pa sten, klatrer
pa klipper eller springer
fra 0 til 0 for at komme taet
pa ogfangedespandendefisk.

kr 630,-
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