
3.A’ klasselære Hanne Andersen beretter om udflugten 
 

Vi var netop startet i skole efter sommerferien, og syntes, at en udflugt kunne være en hygge-

lig måde at komme i gang på. Vi havde fået et par nye elever i klassen, så det var også en god 

måde for dem, at lære de andre at kende på. 

 

Vi var rigtig heldige med vejret, det var en dejlig solrig dag, en af de eneste, i en ellers meget 

regnfuld sommer. Vi tog ud til det grønne område i Tranegilde, ved Dyreparken og Naturcente-

rets Skovhytte. Vi havde fået lov til at låne bålpladsen ved Skovhytten så vi kunne lave lidt 

bålmad. Menuen stod på urtefrikadeller, med urter vi selv samlede. Nogle elever fandt også lidt 

svampe som vi stegte. Det var mest pigerne der stod for madlavningen og drengene, der stod for 

bålet. Der var et par elever, der kom op at toppes, så jeg måtte gå lidt væk med dem. Mens de an-

dre elever fortsatte arbejdet. 

Efter frokosten gik vi alle sammen hen til Brentekæret, Her badede flere af eleverne. Der blev fi-

sket med net, og der blev både fanget haletudser, skøjteløbere, vårfluelarver, to frøer og en enkelt 

tudse. De fleste af eleverne var meget optaget at de indfangede dyr, og jeg fortalte eventyret om, 

hvordan prinsessen kyssede en frø, der i virkeligheden var en fortryllede prins.  

På vej tilbage til skolen sakkede en mindre gruppe fra klassen bagud, de havde fundet nogle 

buske med nogle lækre røde bær, som selvfølgelig skulle prøvesmages. 

Det var alt i alt en super god dag som vi rigtig godt kunne tænke os at gentage.  

 

Desværre viste det sig næste dag, at flere af pigerne i klassen var blevet ramt af en rimelig al-

vorlig maveinfektion, som nok har forbindelse med en eller flere af vores aktiviteter på udflug-

ten. Det er jeg, som klasselære og ansvarlig, virkelig ked af, og jeg mener, at det er nødvendigt 

at finde årsagen til mavefor-

giftningen, før vi igen kan 

tage på lignende udflugter. 

Jeg har prøvet at opspore hvil-

ke planter, bær og svampe vi 

spiste, snakket med naturvej-

lederne og set nærmere på pi-

gernes lægejournaler, måske 

kan det også have noget at 

gøre med det vandhul vi var 

ved, eller nogle af de dyr vi 

fandt. 

Jeg syntes godt nok at det er 

noget af et mysterium, og 

kunne virkelig godt bruge 

noget hjælp! 


