Geokids

Geokids er et nyt undervisningstilbud, der kombinerer alle Geoparkens elementer: Geologi, natur,
fødevarer, kulturhistorie og kunst, på en sanselig, sjov og inddragende måde. Undervejs møder børnene
kunstnere, sagnfortællere, geologer, naturvejledere samt kultur- og kunsthistorikere.

Geokids på Vejrhøj
I april 2014 var første hold af geokids fra Fårevejle Friskole igennem et forløb på Vejrhøj. Børnene besøgte 8
poster fra stranden og hele vejen op på toppen af Vejrhøj. På posterne gravede de ler op, lavede deres
egen gletcher, malede landskabet som Odsherreds malerne, lavede ramsløgpesto og tegnede motiver på et
skind til en bronzealderhøvding. Og meget mere.
Geokids er opstået i et samarbejde mellem kunstnerne Martin Nybo og Henrik Boe, Naturskolen, Museum
Vestsjælland, Geopark Odsherred og Kultur og fritid. Men der kan også være frivillige hjælpere med som
den pensionerede skolelærer Arne, der på Vejrhøj fortalte børnene historien om klintekongen Lars Krans,
der ville bygge en bro til Sejerø. Han fyldte sin store vanter med jord fra Klint – hvorved Klint sø blev
dannet. Men så gik der hul på vanterne, ud dryssede jorden, og sådan opstod bakkerne i Odsherred, fra
Lumsås til Vejrhøj.
Alle geokids vil komme igennem et forløb i landskabet i deres nærområde og efterfølgende lave en
lermaske sammen med kunstnerne Martin Nybo og Henrik Boe. Maskerne er lavet af den ler, børnene selv
graver op, blandet med stentøjsler, der er mere robust. Maskerne bliver efterfølgende opsat som et samlet
kunstværk. Hver eneste maske kommer til at have en QR-kode på, der linker til en lille film om det barn, der
har lavet masken.

Udtalelser om dagen på Vejrhøj med Fårevejle Friskole.

Leder på Fårevejle Friskole Bent Rasmussen sagde:
”Det var en fantastisk dejlig dag. Godt planlagt og masser af gode aktiviteter. Vi kom godt hjem og blev
blæst hjem i medvinden.”
Det er kunstnerne Martin Nybo og Henrik Boe, der oprindeligt tog initiativ til Geokids, men dengang kun til
ler- og maskedelen.
”Det er helt optimalt, at vi har fået naturskolen og Museum Vestsjælland med, ” siger Martin Nybo. ”Hele
idéen er jo, at børnene kan se en sammenhæng mellem istidsleret, geologien og kulturhistorien.”

Også Naturskolens Keld Hauge, der stod for organiseringen af dagen, er godt tilfreds: ”Vi var meget glade,
da det gik op for os, at vi ville det samme her. Det hele går ligesom op i en højere enhed, og så blev det jo
rigtig vellykket. ”

Anne-Marie Donslund udtaler: ”Geokids er forbilledligt i forhold til både den nye skolereform, og i forhold
til Geoparken. Læringspotentialet er enormt. Pludselig forstår man det med isen, når man selv kan lave
gletchere i sand på stranden, grave ler op og kæmpe sig op ad Vejrhøj. Jeg håber, at alle Odsherreds børn i
løbet af de næste par år, vil komme til at opleve dette her.”

Også Nina Lemkow, Geopark Odsherreds projektleder, løb begejstret rundt. Hun fulgtes med 0. klasse hele
vejen, og var ligeså træt og våd som dem til sidst. ”Men det var det hele værd. Det var en fantastisk dag!”

