
Vadehavet 
Vi startede med at mødes klokken 07:15 på skolen, hvor vi tog afsted mod 

vadehavet i bus. Efter vi ankom klokken ca. 10 gik vi hen til vadehavscentret. Der 

mødte vi vores guide, som hed Jeppe. Han fulgte os hen til Mandø bussen, som 

kørte os hen over havbunden, og hen til Mandø. Da vi steg af Mandø bussen blev vi 

delt op i grupper som hver fik et sjovt net af en art, som vi fik at vide at vi skulle tage 

med os. Derefter gik vi hen til nogle bænke som vi slog os ned ved, og spiste lidt 

mad. Så gik vi ned mod en pæl som viste vandstanden som havde været ved storme 

i forskellige årstal. Efter det gik vi ned mod kanten af øen og tog gummistøvler på. Så 

lagde vi vores tasker på jorden og gik ud på havbunden i vadehavet. Derefter skulle 

vi glide vores fødder langs havbunden, så der kom muslinger op. Vi skulle ryste 

muslingerne og lægge dem ned i vandet og se hvad der skete. Det var ret interessant 

at se hvordan de åbnede og brugte deres lille ben til at grave sig ned med. Derefter 

skulle vi lidt længere ud hvor vi så fik at vide at vi skulle lade som om der var tåget 

ved at lukke øjnene, og at vi skulle prøve at gå i så lige en bane som muligt mod den 

store skorsten i Esbjerg. Der var ikke rigtigt nogen der klarede sig så godt der, så det 

var tegn på at det er vigtigt at medbringe GPS og kompas. Derefter tog vi vores net 

og skulle finde alle mulige små dyr i vandkanten  

 

Fx: Krabber, små fladfisk og små rejer. Efter det 

kiggede vi på dyrene og slap dem fri igen. 

Derefter kom vi op til vadehavscentret og spiste 

en lille smule. Efter vi havde været på toilet og 

havde spist en smule, skulle vi lege et par lege 

om nogle fugle der kommer ved vadehavet. 

Derefter måtte vi komme ind på museet hvor vi 

fik lov til at gå rundt som vi ville, Bare vi ikke 

forstyrrede de andre gæster på museet. Efter det tog vi afsked med Jeppe og kørte 

med bussen til Ribe. I Ribe fik vi en is hver. Så fik vi lov til at gå rundt på gågaden, 

hvor de fleste købte chips og slik, men der var også nogen der købte solbriller. 

Derefter skulle vi mødes ved bussen igen og køre hjem. Turen hjem var ret hyggelig, 

men der var et problem. Airconditioningen virkede ikke i bussen, så vi skiftede bus. 

Den anden bus var virkelig god at sidde i, så det gjorde bare turen hjem endnu 

bedre. Da vi kom hjem, stod forældrene og ventede på os. Det havde været en 

virkelig sjov tur og vi håber at vi kan gøre noget lignende en anden dag. 



Vores Tur Til Vadehavet 

7:15 
Vi skulle tidligt op og afsted til Ribe kl. 7:15. 
Det var en lang bustur (Vi kørte ca. 2 timer). 
        
9:30  
Vi ankom til vadehavscentret og skulle derfra køre med en Mandø traktorbus til 
Mandø. Den mand der kørte traktoren bussen var også postbud.  
        
Omkring kl. 10 
Da vi ankom til Mandø, var der er guide der viste os rundt på Mandø, Han 
fortalte hvor mange mennesker der boede på Mandø. Han viste os en linje med 
årstal hvor vandet var gået til.  
 
Omkring kl. 11 
Vi fik redskaber til at fange fladfisk, krabber, hesterejer og sandorme. Vi skulle også 
ud at gå med lukkede øjne og prøve at finde vej. (Vi skulle gå 150 skridt frem ad med 
lukkede øjne midt ude i Vadehavet).   
       
Mellem 13 og 14 
Da vi kom tilbage til Vadehavscentret skulle vi lave nogle lege vores guide havde 
lavet (Fugle lege og noget med lande). Efter det fik vi lov til at gå ind på museet. Der 
var et bassin med fisk man kunne røre. Man kunne røre fx fladfisk, søstjerner 
og andre dyr. Der var også et mørkt rum med masser forskellige ting fra hav og land. 
 
Omkring 15.30  
Da vi havde været ved museet, kørte vi med bussen ind til Ribe gågade. Da vi kom 
derind, havde vores skole og en af vores klasselærere givet os en is så den fik vi som 
de første da vi kom ind til Ribe. Da vi havde fået en is, måtte vi gå rundt i Ribe og 
shoppe lidt. 
 
17:10  
Da vi havde shoppet lidt inde i Ribe, skulle i over til bussen igen. Bussen blev for 
varm, så vi skulle skifte bus. 
 
DET VAR EN MEGA GOD OG HYGGELIG DAG!! 
MANGE TAK FOR TUREN:)     
       



 

Tur til Vadehavet 
 

Klokken 7:15 kørte vi med bussen på vej til Vadehavscentret der var vi der klokken 
9:30. Der vi så kom, mødte vi guiden og han hed Jeppe. Så kørte vi med Mandø 
bussen/traktoren til Mandø og det tog cirka 40 minutter at køre over til Mandø. Der 
vi kom, fik vi nogle net også spiste vi madpakker efter vi havde spist så skulle vi ud til 
Vadehavet. Imens vi gik derud fortalte guiden/Jeppe nogle ting om Mandø. Så skulle 
vi ud at gå i Vadehavet og nogle havde gummistøvler og nogle i bare fødder. Der var 
krabber, sandorme, fladfisk, hesterejer og hjertemuslinger. Vi skulle også lade som 
om der var tåge så skulle vi bare lukke øjnene og prøve at gå lige ud så skulle vi gå 
160 skridt ud. Der vi var færdige med det så gravede guiden/Jeppe 2 sandorme op 
der var en lille og en stor sandorm den store kom til skade. Bagefter skulle vi selv 
finde nogle dyr med de net vi havde med. Der vi kom over til sandet, så tørrede vi 
vores fødder og spiste madpakker. Efter lidt tid kørte vi tilbage med Mandø 
bussen/traktoren også kom vi til Vadehavscentret og så skulle vi lege 2 fugle lege og 
så måtte vi gå inde i Vadehavscentret. Vi rørt ved flade fisk og kunne se historier. 
Efter vi var færdige så kørte bussen os ind i Ribe by også fik vi en is og nogle købte 
noget og andre gjorde ikke. Efter skulle vi hjem med bussen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vadehavet 
 

7:15 
Ankom vi alle sammen på skolen og tog med bussen lige efter. Da vi gik ind i bussen, 
satte vi os i bagsædet. Vi kiggede på vores telefoner og spiste slik. Vi kedet os lidt, 
men 2 timer efter ankom vi. 
 
9:30  
Da vi ankom, ventede vi på vores vejleder, som vi efter kørte med 
mandøbussen/traktor over lavvandet til Mandø.  
 
Ca. 10:30 
Ankom vi til Mandø. Efter fik vi et net og kom i grupper. Så gik vi en tur til vandet, 
men vi fik en  
pause, og fik lov til at spise lidt. Efter vi havde spist, gik vi hen til vandet, men inden 
vi gik fortalte vejlederen lidt om Mandø. 
 
11:30 
Gik vi ind i havet hvor der var lavvande. Vi lagde nettene og gik ud på en stribe med 
vand. Vores vejleder sagde at vi skulle rode lidt i havbunden og fandt 
hjertemuslinger og så ryster vi den og tabte dem, så så vi dem grave sig ned. Efter så 
vi nogle små sorte snegle. Efter lavede vi en øvelse hvor vi skulle gå 150 skridt med 
lukkede øjne. Efter vi lavede øvelsen, fortalte vores vejleder om sandorme. Efter det 
så skulle vi fange smådyr på havbunden fx hesterejer, krabber, fladfisk og sandorme. 
 
13:30 
Gik vi tilbage fra havet og så gik turen tilbage til Jylland med mandøbussen/traktor  
 
14:10 
Vi kom tilbage til vadehavet museum og leget fugle leg hvor vi skulle prøve en fugls 
rejse efter fik vi lov til at komme i selve museum og kigge rundt på de forskellige 
vadehave dyr, fjer og æg. 
  
15.00 
Kom vores bus og vi skulle køre til Ribe gågade. Vi kom derover vi fik is fordi at vores 
lærer og skolen gav 20 kr. hver. Vi fik lov til at selv gå rundt i gaden i nogle grupper. 
 
 



17:10 
Vi skulle hjem til Fårvang men vores bus var for varm og vi skulle skifte bus. 
 
19:15 
Var vi på skolen og blev hentet af vores forældre.     
                  
DET VAR EN MEGA HYGGELIG DAG!!!!!! 
TUSIND TAK GJERN NATUR 

 

Vores tur til Mandø 

 
Det starter med, at vi møder op 07:15 på skolen for at komme afsted. 
2 timer og et kvarter efter landede vi ved Vadehavscentret. Så kom vores guide ud 
Jeppe og fortalte om Vadehavet. Derefter kørte vi med en traktor ud til Mandø, og 
så kom vi ud og så nogle dyr og udforske dem og legede nogle lege. Så tog vi med 
traktor en ind til Vadehavscentret. Men vi måtte tage en anden vej for vandet var 
steget.  
 
Da vi kom hen til Vadehavscentret legede vi nogle fugle lege. Efter det måtte vi kom 
ind på museet og gå lidt rundt. Derefter tog vi ind til Ribe for at få en is og så måtte 
vi ellers bare gå rundt og shoppe. Så gik turen hjem til Fårvang efter 2 timer var vi 
næsten hjem men så måtte vi skifte bus fordi der var så varmt i bussen og desværre 
var aircondition ikke god og derfor fik vi en MEGET bedre bus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vadehavet 

 
Vi startede med at mødes på skolen 7.15. Så tog vi bussen og kørte 2 timer og et 
kvarter. Da vi kom, snakkede vi med guiden, mens vi ventede på traktoren, der 
skulle køre os til Mandø. Så kørte vi med traktoren til Mandø, vi gik lidt og så fandt vi 
nogle bænke, hvor vi spiste mad. 
 

Vi gik ned til en pæl, hvor man kunne se hvor højt vandet, har været i de forskellige 
årstal. Så gik vi ned til stranden og tog gummistøvler på, derefter gik vi ud i vandet. 
Derude fandt vi nogle hjertemuslinger, som vi skulle ryste. For så at lægge dem ned i 
vandet, de gravede sig selv ned, for de troede de var under angreb. 
 

Der var nogle små sorte prikker i sandet som er små dyr, det var nogle snegle af en 
art. Men de havde et trick de kunne med slim, klistre sig fast på undersiden af 
vandet. Så kunne de følge med strømmen og bevæge sig 3-4 km i timen. 
 

Guiden fortalte at man kunne gå 7 km ud i vandet. Men hvis man var derude, kunne 
vejret hurtigt skifte, så det kunne blive tåget med det samme. Så man kunne ikke se 
det mindste. Den eneste måde at komme tilbage var at bruge en GPS og et kompas, 
Der skulle prøve at lukke øjnene og gå lige ud det var virkeligt svært. 
 

Efter det fik vi nogle net hvor vi gik og fangede dyr, vi fangede hesterejer, små 
fladfisk, krabber og sandorme. Derefter skulle vi ind på land igen, vi spiste lidt og gik 
op på museet hvor der var 2 lege. Først skulle vi følge rylens rejse, og derefter skulle 
vi finde nogle fugleæg, der lå rundt i græsset.  
 

Så skulle vi ind på museet vi kunne gå rundt hvor vi vil, der var desværre ikke guide 
på, inde på museet. For der måtte ikke være så mange samlet inde for. Da vi var 
færdige derinde, skulle vi ind til Ribe, da vi kom til, fik vi en is som vores lærer og 
skolen havde betalt, derefter måtte vi gå rundt i byen. 
 
 
 
 



Tur til Vadehavet 

 
Torsdag den 10/6 skulle vi afsted til Vadehavet vi skulle være på skolen kl. 7.15 og så 
kørte vi med bussen til Vadehavet vi ankom kl. 9.30 der kom en der hed Jeppe han 
var biolog og skulle være vores guide på Mandø vi kørte med traktor gennem vandet 
ud til øen og ham der kørte traktoren var også ham der leverede post og han skulle 
også plukke græs midt i det hele da vi kom derud spiste vi madpakker efter det gik vi 
ned og kiggede på en pæl hvor der stod hvor højt vandet havde stået ved forskellige 
årstal efter det gik vi ud i vandet og der skulle vi prøve at tage 5 muslinger i 
hænderne ryste dem og lægge dem på jorden igen så troede de var under angreb og 
derfor gravede de sig selv ned i jorden vi legede også en leg hvor vi  skulle gå med 
lukket øjne som om der var toget og så skulle vi prøve at gå i en bestemt retning 
efter det fangede vi dyr fladfisk, rejer, muslinger og krabber senere gik vi tilbage til 
traktoren som skulle køre os tilbage til vadehavscentret der legede vi nogle 
forskellige lege om fugle efter det gik vi ind på vadehavscentret der var der et 
rørebassin hvor man både kunne røre fladfisk, søstjerner og krabber efter det tog vi 
ind til Ribe der fik vi is og gik rundt i byen og købte ting så skulle vi med bussen hjem 
da vi var halvvejs skulle vi skifte bus fordi den anden havde ikke ac så vi skulle skifte 
bus og lidt tid efter var vi hjemme det var en rigtig god og spændende dag. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vores tur til Mandø 
 

Vi startede med at møde op på skolen kl. 07.15 vi 
kørte i bus i 2 timer, og kom til Vadehavscentret, og 
der mødte vi vores vejleder Jeppe og så skulle vi ud at 
køre i Mandø bussen. Vi kunne køre på en slags sti i 
vandet fordi at det var lavvandet og det tog ca. 40 min. 
før vi var på Mandø. Vi fandt et sted og sidde og så 
spiste vi mad. Lidt tid efter hørte vi lidt om byen og vi 
skulle prøve at gætte hvor mange der boede på øen, 
hvor gammel den yngste var og hvor gammel den 
ældste var, Den yngste var 50 år og den ældste var 100 
år. Vi kom ned til en pæl hvor der stod hvilke 
forskellige årstal hvor Mandø var blevet oversvømmet, 
vores vejleder Jeppe fortalte om at da han var et barn 
kom der en oversvømmelse og han var alene hjemme 
det endte med at halvdelen af deres tag fløj af. Vi 
skulle ud at gå i Vadehavet for at høre om de 
forskellige dyr, vi startede med at tage nogle 
hjertemuslinger op i hånden og ryste dem for at se at 

de prøvede at forsvinde væk i sandet. Vi gik længere ud og så skulle vi stille os i en 
række og så skulle vi lade som om at der var tåge ved at lukke vores øjne og så bare 
gå lige ud, da alle havde gjort det sagde Helle vores klasselærer at det da ikke kan 
være så svært fordi at alle var gået en forkert vej, men da hun havde gjort det var 
hun faktisk den værste (: Efter øvelsen 
hørte vi om sandorme og om at de smider 
deres hale for at slippe væk. Så fandt vi 
fandt vores net frem og fangede fisk, vi 
fandt hesterejer, krabber og fladfisk. Vi gik 
hen til Vadehavscentret igen og lege en 
fugleleg for vi skulle finde forskellige fugle 
æg. Vi kørte i bus hen til Ribe for at 
shoppe og se byen. Vi tog bussen hjem til 
Fårvang og tog hjem. 
  
Tak for den meget sjove og spændende tur (:    
 

 


