Skolutflykten 10:e-11:e maj 2013
till Forbach/Herrenwies och
vandring på lodjursstigen/Luchspfad
av: Ylva Ureland

Som en stor succé firades den gemensamma skolutflykten av de svenska klasserna i
Karlsruhe och Hirschberg med övernattning den 10:e/11:e maj 2013.
Fredagen, den 10:e maj 2013
En del av eleverna och deras familjer anlände redan på fredag eftermiddagen/kvällen
vid vandrerhemmet "Jugendherberge Forbach- Herrenwies".
Barnen upptäckte omedelbart de enastående lekmöjligheterna på orten där det finns
bl.a. en lekplats, pingisbord och en fotbollsplan. Men den bästa “lekplatsen“ var nog
naturen som bjöd på spännande skogs- och ängsterräng runt omkring själva
vandrarhemmet. Tillgången till en bäck och diverse klätterträd upptäcktes till den grad
intensivt att föräldrar och lärare var tacksamma över att få använda torktumlaren
samma kväll! Efter kvällsmaten spelades det, pingis, bordsfotboll och brädspel. Som
sista programpunkt upplevde barnen en mysig spöktimme på Ylvas rum med täcke och
pyjamas.
Lördagen, den 11:e maj 2013

Skolkamrater: Fin gemenskap och
höga förvantningar inför vandringen
på lodjursstigen

Följande morgon kom även den andra delen av
gruppen till vandrarhemmet som hade rest väldigt
tidigt ända hemifrån och vi började dagen med en
gemensam
frukost
och
tillberedning
av
lunchpaket. Först såg vädret inte lovande ut faktum är att det regnade - men med den goda
attityden bland deltagarna att “det inte finns
dåligt väder- bara dåliga kläder“ gav vi oss iväg till
lodjursstigen.
Plättig är en idealisk utgångspunkt för utflykter
och vandringar i “vildmarken“ eftersom det ligger
i Schwarzwald (nära Baden-Baden) ungefär på 7oo
m.ö.h. Där finns det både klimatiska, topografiska
och och ekologiska likheter till svensk natur. Vi
upptäckte t.ex. blåbärsrris och ormbunkar,
klättrade över stora stenblock och gick igenom
granskog och över bäckar. NABU, det tyska

åbärsris!

naturskyddförbundet har
inrättat den sk. Lodjursstigen,
eller “Luchspfad“ som längs en 4 km lång
vandringsstig upplyser besökare om det föredetta
utrotade rovdjuret i tjugo skogspedagogiska
stationer. Barnen kunde nu i praktiken uppleva en
omgivning och upptäcka fakta om lodjuret vilka de
bara hade hört om i skolsalen och i böcker.
Skolbarnen sitter på en ekorres hopphöjd.
Entusiastiskt följde de den välmarkerade stigen så att de
fick se
till att hinna
Denvuxna
högsta bjälken
demonstrerar
ett lodjurs
hopphöjd
på
2,4
m.
med. Lyckligtvis höll vädret i sig och allt
eftersom blev det till och med finare och varmare.
Stationen där längden på ett lodjurshopp i längd och höjd kunde imiteras och uppskattas
på ett konkret sätt var särskilt imponerande. Tänk att människobarn endast hoppar lika
långt som ekorrar eller maximalt lika långt som harar om de anstränger sig!
-

Sammanfattat kan man konstatera att det märktes tydligt under hela vistelsen att
barnen njöt utav att få uppleva den tvåspråkiga gemenskapen utanför klassrummet och
av att få vara och röra på sig i naturen. Man såg att även de vuxna uppskattade att de
kunde samtala och utbyta erfarenheter i en skön omgivning på KristiHimmelfärdshelgen.
Utflykten avslutades av de flesta i “Waldgasthaus Kohlbergwiese“ med lekplats och
återigen dammbygge i en bäck, där solen tittade fram och värmde oss. DSG bjöd barnen
på glass, vilket var pricken på i:et! Tack så mycket! Alla höll med om att expeditionen var
väldigt lyckad och att vi gärna vill göra något liknande nästa år.
Vi vill även framföra ett stort tack till både DSG och Sverigekontakt för generösa
bidroget till våran utflykt. Utan dessa resurser hade uflykten inte kunnat äga rum.

“TACK!”

Glada ansikten efter en skön vandring på loddjursstigen/Luchspfad i Plättig/Schwarzwald

