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Børnene fra Holmsland Skole
havde en rigtig sjov dyredag,
hvor der var tid til grin, leg og
nusseri. Der var hunde, høns,
hamstre, marsvin, kaniner
og en ko at nusse om. Dagen
var en stor succes, og Lisbeth
Klokkerholm, der er lærer på
skolen fortæller, at skolen
godt kunne finde på at holde
noget lignende en anden gang.
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Energiske hunde
og masser af kosavl

Se flere billeder
fra dyredagen

Omtrent 20 elever havde taget dyr med, som de viste frem til hinanden, da Holmsland Skole
holdt dyredag. Dagen var til stor glæde for børnene - og for hundene.
UNDERVISNING
Af Nanna Bach Andersen
nana@berlingskemedia.dk

HOLMSLAND: »Av, av, den bed
mig. Hvor er den nuttet,« halvt
råber en pige, mens labradorhvalpen Balder sidder og bider
i hendes hånd.
De tre andre piger, der også sidder ved Balder, griner og
nusser dens sorte pels.
Det er fredag, og der er dyredag på Holmsland Skole, og
det er noget, skolens 90 elever
har set frem til.
»Børnene er selv kommet
med forslaget om at holde en
dyredag. Sidste år blev det ikke til noget, så det var vigtigt
for børnene, at det blev i år,«
siger Lisbeth Klokkerholm,
der er børnehaveklasselærer.
Omtrent 20 børn - og ikke at
glemme deres forældre - havde taget imod invitationen og
taget dyr med til dagen.
I nogle af tilfældene blev
forældrene sammen med deres barn og det medbragte dyr,
indtil arrangementet var slut.
Men i andre tilfælde stod
børnene selv med hele ansva-

ret for det dyr, de havde med.
Børnene havde hunde, marsvin, kaniner og høns med til
dagen. Men den største attraktion - både i forhold til dyrets
størrelse og børnenes interesse - var kalven Olivia.

Pas på, hvad du siger
På græsplænen stod en sortbroget kalv, men det var slet
ikke meningen, at den skulle
have været der.
»Jeg skulle have haft guldfisk med, men så kom jeg for
sjov til at sige at jeg ville tage en
ko med, og så hang jeg ligesom
på den,« griner pædagog Anna
Larsen og fortæller, at hun har
brugt de sidste mange dage på
at lære svigerforældrenes kalv
at gå i grime.
Kalven fik da også rigeligt
at se til med alle de trøjer, jakker og fingre, den kunne få lov
til at slikke på, og det var rigtig
sjovt, syntes børnene.

at 6. klasse drengene går op i
kaniner,« fortæller lærer Lisbeth Klokkerholm.
Børnene gik dog generelt
op i alle dyrene. Blandt andet
var der stor interesse for hamsteren Dipsie, der blev madet
med melorme.
»Det er lidt klamt, men man
vænner sig alligevel til det, « siger ejer Laura Felthaus på 11 år.
Lidt ved siden af hende sad
8-årige Amanda Lodberg med
marsvinet Mini.
»Jeg har flere marsvin derhjemme, men det var Mini,
der var nemmest at fange, så

derfor tog jeg hende med,« siger Amanda.
Der var også andre af skolekammeraterne, som havde
taget det af deres dyr med, der
var nemmest at håndtere, og
netop derfor var hønen Solskinsfryd med:
»Jeg har en hel bondegård
derhjemme med marsvin,
geder, kaniner, hund, kat og
høns. De andre dyr er alt for
vilde, så de kom ikke med.
Men Solskinsfryd kom med,
fordi hun er den rareste høne,
vi har,« siger 6-årige Matilde
Godthåb Lykke Hansen.

»Den rareste høne«
De andre dyr var nu også sjove, og det tiltrak mange af børnene, at en mor og datter havde to kaninunger til salg.
»Det er godt nok noget nyt,

Mange af børnene var vilde med de to kaninunger, som én af
eleverne havde til salg. Flere fik et telefonnummer med hjem, så
de kan købe én af kaninerne - hvis de får lov af deres forældre.

