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STU-klassen

STU klassen har travlt med at holde Boserups park og veje. Der er 5 elever, som elsker at slå græs, og det er godt, for det vokser stadig. Samtidig blæser de blade og brænder ukrudt. Klassen holder også stedets 9
biler og 2 busser. De tjekker olie, vand og diesel og når nogle gange at
gøre dem rene Men det er ikke alt. STUerne har en udflugt om ugen.
Kanalrundfart med historiefortælling, var en af dem.

Vi er heldige at have to piger på STU,
som kan undervise i ridning og hestens pleje. Helena og Josephine er
ridelærere for Iuna og Alfred. De holder hestene rene og tilfredse, og får
selv meget ro af at være ved de store
dyr.
Helena tog hygiejnebevis, og det skal
man have, for at lave frokost til alle
med Marianne i køkkenet.

Naturklassen
Der er sket store landvindinger i Naturklassen i
Boserup. Klassen har 7 drenge i alderen 7 – 11 år
og 2 nye lærere, Viktor og Wendy. På 1. sal går 5
af drengene i skole, og så har vi 4 drenge i 1:1,
som har deres egne lokaler. Klassen har fået meget bevægelse ind i undervisningen. 2 gange om
ugen tager klassen i svømmehal, og her går det
derudaf med at svømme baner. Viktor underviser i karate, og har indrettet et rum til det.
I historie har klassen lært om istiden og stenalderen, og i matematik får de regnet og lavet geometri med magneter. Vi er gået fra undervisning
i matematik (klasseundervisning) fra 5 og 8 minutters intervaller til 45 – 60 minutters intervaller. I dansk, som er 1: 1 , er vi oppe på 20-25 minutters intervaller. Eleverne har rykket nærmere
hinanden – socialiseringen er i gang. Det gælder
også ved bordet, hvor vi holder bordskik, i læringsrummet og i legerummet.
Viktor fortæller: ”Vi aftalte i svømmehallen, at

hvis vi kunne svømme 500 m tilsammen, ville
præmien være ”lige hvad børnene ville have”. Efter længere overvejelse, kom de frem
til, at de ville have hundene op i klassen,
men efter flere overvejelser, fandt drengene
ud af, at de ville have en fest. Alle var med i
festudvalget.
Vi skrev op på tavlen,” Hvad er en fest?” ”
Der skal være musik”, sagde én, ”Vi skal
danse”, sagde en anden, ”Vi skal spise slik”,
sagde en tredje. Festen blev lagt på dagen
med forældremøde, men børnene lavede
skilte på dørene – ”Kun for børn” og ”Kun for
voksne”. Festlokalet var pyntet op med
guldgardiner og vifter, Viktors monster højtaler blev tændt, og så blev der danset, slåsset
og tumlet – helt efter planen. Det blev en
kæmpe succes, og det er allerede rygtedes til
vores naboklasse. Forældrene havde et
punkt ang. kosten, så nu er hvidt brød helt
udelukket, og vi ”snack´er” gulerødder. Kun
efter svømning, får vi is.
Jeg vil gerne fortælle om vores karatetimer.
Vi kæmper 1 mod 1 og det er kontrolleret
motorisk træning. Vi laver rullefald og koordinerer bevægelser og leger Ninjaer. Drengene vil i kælderen hele tiden, det er sjovt, og
eleverne udviser god empati overfor hinanden. I svømmehallen snakker drengene ikke
kun med hinanden, men også med pensionisterne, som de er på fornavn med.”

Krea-klassen

I Krea-klassen oplever vi sejre med de 4 piger og deres
5 lærere. Undervisningen er mere samlet, og eleverne
bruger hinanden og laver aftaler om ting, de gerne vil
lave sammen – fx at bage.
Klassen tog til Rømø og boede alle 9 sammen i et sommerhus. Helena fortæller: ”Vi kan godt lide at ride, og
derfor havde vi en dag på hesteryg, hvor vi tølpede og
galoperede på islænderheste gennem skoven. Det var
nyt for os at være tæt på hinanden i flere dage, men vi
nød det. Vi sad i boblebadet, vi lavede mad sammen,
gik tur på stranden og gennem en forladt forlystelsespark, hvor vi gyngede.

Jeg kan se, at vi står et nyt frisk sted nu efter et år i
Krea-klassen. Alle har rykket sig socialt, og vi har et
ungdomsfællesskab. Vores lærer, Agne, er tilbage. Hun
fik en varm modtagelse.
Vi har opnået det, vi ønskede skulle ske i Krea-klassen.
Vi er gået fra 1:1 undervisning og samvær, til at eleverne nu finder sammen. De snakker, griner og bruger hinanden. Os lærere guider, inspirerer og sætter aktiviteter og fag i gang, men på en måde, så pigerne selv fanger tråden og får mod på at tage fat på eksamenslæsningen. Med den platform kan vi udrette meget. 1 + 1
er meget mere end 2 !”
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I danskundervisningen har klassen blandt andet
skrevet digte og der har været morgensamlinger
om Grøn Omstilling og 2 elever var med til OL på
Tvind – det store sportsstævne. Boserup fik 3. pladsen, bl.a fordi eleverne løb ”maraton”, spillede volley og deltog i mange andre discipliner.
Her er nogle af klassens digte:
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Her har vi vores praktikanter fra Det Nødvendige Seminarium:
Nina (i midten) fra England, som begge arbejder i Fremtidsklassen, og Wendy (til højre) fra Tjekkiet, som arbejder i Naturklassen. Christina (til venstre) er her, sammen med Sarka og Irina,
fra Pædagogik-holdet på Den Rejsende Højskole i Lindersvold.
De arbejder på Småskolen, i Naturklassen og i Krea-klassen.
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Bogklub på Boserup af Ole Tarp
Boserup er, udover sine skoletilbud, også et tilholdssted for en flok unge, som kommer fra en
række forskellige lande.
Vi har internationale praktikanter fra Det Nødvendige Seminarium på Tvind og fra Den rejsende
Højskole på Lindersvold, og vi har internationale
volontører og folk, der bor her, fordi de har lejet
et værelse.
Agne, som sidste år var praktikant fra DNS, har
stået for stedets bogklub, som mødes hver tirsdag
aften. Her mødes en god flok, som regel til spisning først (se billedet), og derefter læser vi bøger.
Læsningen har udviklet sig til små foredrag om
bøger, som den enkelte har læst, der er også kommet foredragsholdere udefra, og vi har set film og
været på små udflugter.
I bogklubben er temaet der læses om lige nu
”Pædagogik”. Jeg (Ole) har netop holdt et oplæg
om ”Verdens ældste pædagogiske diskussion”,
hvor de gamle græske filosoffer diskuterer.

Sokrates mente, at mennesker ikke gør noget forkert med vilje. Vi gør det rigtige, hvis vi kan.
Adeimantos anså, at mennesker handler ondt af
naturen, og kun handler socialt acceptabelt, når vi
vinder på det.
Platon anså, at børn er født vilde og skal tæmmes
og disciplineres.
Aristoteles anså, at børn er umodne voksne, som
nok skal vokse op til gode voksne. Præcis som en
plante, har de brug for vand og næring. Men visse
planter har brug for en pind, at støtte sig til – særligt når det blæser.
Vi har efterfølgende haft nogle gode diskussioner
om pædagogikken her på Boserup.
Ud over Bogklubben er der også andet, at mødes
om efter skoletid. Skolens orkester, volleyball
klubben, yoga og bæredygtighed på Boserup med
grønsagsdyrkning, affaldssortering osv.
Måske er vi stadig i gang med, at udvikle os til gode voksne?

Boserup ”Garden Farm” er et
fælles produkt. Der er en
håndfuld lærere og frivillige,
som lægger kræfter i at dyrke,
gøde, luge, passe og pleje
haven.
At være ”garden farmer”, og
gøre det økologisk, er en opgave - især når det er skolelærere og frivillige, som ikke har
så store erfaringer med det.
Sneglebekæmpelse ? Ja, man
kan bruge skåle med øl, så de
drikker den i stedet for at angribe kålen. Ukrudt? Jo, altså.
Man kan lægge brændenælder i blød, og bruge det som
ukrudtsmiddel. Fugle? Ja, så
må man have fat i en drage,
der ligner en rovfugl samt et
godt fugleskræmsel og nogle
net.

”Planet Protection”
Garden
Garden
Farmfarm

Det store tiltag i år, er endnu
et drivhus samt drypvandingssystem. Komposten er også
godt i gang.

Høsten indtil nu :
40 kg kartofler
10 kg tomater
50 kg squash
1 græskar
5 kg løg
15 kg bønner
8 kg grønærter

10 blomkål
12 kål
2 rødkål
8 kg porrer
3 kg gulerødder
1 kg radiser
10 æg pr uge

25 kg jordbær
6 honningmeloner
120 kg honning
……...og der er lige
så meget i jorden
endnu!

Ud i det fri
Weekendaflastning

Weekendaflastningen UD I DET FRI var med til OL på Tvind. Børn, unge og
voksne dyster med hinanden - og mod hinanden i 60 forskellige discipliner over 2 dage.
I år hittede Skydning, Maratonløb, Klatremur, Bueskydning, Basket Ball,
Team Building, Puslespil og Fodbold. Boserup fik - sammen med Lindersvold Skolecenter en flot 3. plads og en masse medaljer.

Kalender efterår og vinter 2021
3. november
13. november
16. november
16. december
3. januar 2022

Forældremøder
Byggedag i Boserup
Efterårskoncert
Juleafslutning
Skolestart

De nye elever på Weekendskolen er glade for deres nye venner og aktiviteter. De ældre elever er gode til at vise dem tilrette, og lave god stemning.
Liam kan lide at
spille musik.
Han har fundet en
app, så han kan
spille melodier på
orglet.

