
tldtalelse vedr. Nicholas Standley Keidahl, Pædagogisk Akvarier August ?01?

Nisholas k6m forbi, fortalte at han var uddannet pædagog ng havde s§m §tsr hobby akvarier.

Hurtigt hstuttede jeg rnig for al Nicholas var lige mandeir vi savnede i vorcs instituti*nsliv. I flere

år havde vi fcrs*gt *s med at have c* akvarium i børndravsrr rne$ synts efterhånden at vi var

megst uheldige md vtrrss fisk!

Det havde Nicholas eri mqger simpel og logisk svar på : rurgle af fisk€ne var jægae cg nog{e af

fiskene var oplagtc tyttedyr. Dvs at dc ld af konstant strss. '.'

Nislrglas fik og*å styr på lysforhold { vi dyrkde alger pga forkcrt lys} og nu kunne vi se at vandet

blev gennernsiggigt og nu kunne vi se at der faktisk var fisk i vore§ akvarie.

Nicholas har udover sin akvaricfnglisrod en sjælden evns til * medi*ddrage brrnenr i prrueæsen.

Ggrne en lille grupps på 3-5 børn og indimallcm er det trare et enkelt bflffl der en Nirtrolas'*

rncd§ælper.

Alle bømene glæder *ig til Nicholas's be*øg og er h*lt aåclarede m*d at kommm de ikke md den

§ne gan& så komrner de md næ*tc grug for det trsr Nietrolas lovet. Og da passer: lover Nictrolas

noget så husker han det. Og drt gælder ikke kun i for{rold til bsmene , men har vi et andet

affanliemsnt dor falder md Nicholas's besøg, husker han X kornrne på et andet tidspunkt- Nicfuilas

knmmer to gange om måasden. skifter vaxd på akvariet. ændrer indretningen af akvarict, komnrer

nred nye fisk og planter, så akvariet altid har nyt at tryde på og skærirer bsmene§ intere§se: 'oHYor sr

nu den lille frø blev*t At", " se hvOr stor rejen er blevet" Og 
o'§E nu" der er ny§ Ung«",

Børnene skiftcs på tur til al fodre {iskene og firdringen har Nicholas organiseret i små portioner. så

vi eldrig er i tvffi om fiskene har {åst for lidt eller fot mesd mad ( h*gge forttold kan dc ds at}.

Eftshånden vd bsmene msre om fisk end de voksne gør@

Tak til Nicholas for to gade år '. . Vi glæder as til dit flæ§tr he'søg

Mcrl venlig hilsen

Christine Bauchy, pædagog*rk leder på Egmontgården og alle børneire fta Rød §tue
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