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UUGGEENNSS CCIITTAATT
”Skriv i dit hjerte, at hver
dag er årets bedste.”

Ralph Waldo Emerson 

Rudolf Steinerskolen

Deadline til næste Flyver er ONSDAG d 21. august kl 18. Send alskens nyheder til kontor@rss8660.dk

Gr¿nnedalsvej 16, 8660 Skanderborg ¥ tlf 86 51 19 81 
fax 86 51 19 81 ¥ kontor@rss8660.dk

Gr¿nnedalsvej 14, 8660 Skanderborg 
tlf 86 52 47 55 (tirsdag-fredag kl. 10-14)

kontor@audonicon.dk Gr¿nnedalsvej 16 A, 8660 Skanderborg
tlf 86 51 19 83 ¥ babuska@babuska.dk

Torsdag var en festdag i salen. Her modtog skolens elever og l¾rere de nye elever i 1. og 2. klasse,
som samtidig smeltede sammen til �n stor 1./2. klasse med Helle Madsen som klassel¾rer.

RSS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
onsdag d. 28. august 2013 kl. 19.00

Denne gang forventer vi ikke snestorm, s� det skulle v¾re muligt at n� frem og v¾re med til at
bakke op om vores skole og bidrage til dens udvikling og fremtid.

Dagsordenen omfatter f¿lgende punkter, som ikke blev n�et p� skolens ordin¾re 
generalforsamling:

5. ¯konomi, herunder afl¾ggelse af regnskab for 2012 og pr¾sentation af budget
6. Godkendelse af budget for 2013
7. Kernev¾rdier - opl¾g til debat om skolens bl¿de v¾rdier og vores f¾lles v¾rdigrundlag
8. Godkendelse af nyudpegede medlemmer fra Skoleforeningen og H¿jskoleforeningen
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant
10. Valg af revisor
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt

Bem¾rk at der ogs� til denne generalforsamling kan indsendes forslag som skal v¾re
skolebestyrelsen i h¾nde senest 1 uge f¿r generalforsamlingen afholdes.
Det er bestyrelsens oplevelse, at skolens p¾dagogiske og administrative ledelse er blevet styr-
ket i det seneste �r. Desv¾rre har vi stadig et ¿konomisk eftersl¾b, som bidrager til begr¾ns-
ninger i vores ¿konomiske situation, men retningen er nu positiv. Vi har derfor valgt at lade
ovenst�ende punkt 5 v¾re temaet for generalforsamlingen, og vi vil give en bred og p¾da-
gogisk orientering om skolens ¿konomi.
Vi vil ogs� gerne s¾tte gang i en debat om vores f¾lles v¾rdier, og om hvordan vi kommuniker-
er dem ud til resten af verden. Alle i bestyrelsen mener, og f¿ler, at vi har en fantastisk skole
med glade og dygtige b¿rn, med fine faciliteter og enest�ende medarbejdere. Vi har stadig
plads til flere elever Ð hvilket er centralt for at forbedre ¿konomien - s� vi er p� udkig efter
input om, hvordan vi opn�r det. Alle opfordres derfor til at komme til m¿det og dele ideer eller
tanker herom med os.
Vi er samtidigt glade for at meddele, at Svend Erik Ibsen Houlberg er udpeget til
bestyrelsesmedlem af H¿jskoleforeningen. Dermed f�r bestyrelsen bl.a. tilf¿rt erfaring om den
praktiske udf¿relse af Rudolf Steiners tanker, ligesom bestyrelsen n¾rmer sig atter at v¾re
fuldt besat. Svend Erik vil pr¾sentere sig selv p� den kommende ekstraordin¾re generalforsam-
ling, hvor han skal godkendes if¿lge vedt¾gterne.
Som det fremg�r af ovenst�ende, er der stadig ledige pladser som for¾ldrevalgt
skolebestyrelsesmedlem og suppleant. Vi har sikret, at der mindst vil v¾re �n kandidat til begge
poster, men opfordrer hermed alle interesserede til at stille op.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen

hvad siger videnskaben?
Forskere fra Danmarks P¾dagogiske Universitet har
i 2011/2012 gennemf¿rt et forskningsprojekt p� en
r¾kke steinerskoler i Danmark. Form�let har v¾ret
at unders¿ge skolernes ¾ldste klassetrin.
Rapportens resum� kan l¾ses i sin helhed p�
www.steinerskolerne.dk. Citater fra rapporten:

ÒEleverne er generelt motiverede for l¾ring, og der
er opbygget et betydeligt f¾llesskab p� skolerne,
der fx betyder, at mobning ikke er et problem...Ó

ÒEleverne oplever at l¾re p� en anderledes m�de
end i den offentlige skole. Dette skyldes, at skolerne
har et undervisningsprogram, der er anderledes og i
¿vrigt er eksklusivt i den forstand, at det ikke eksis-
terer i andre skoletyper.... Eleverne ser sig som
Óhele menneskerÓ og ikke kun som ÓeleverÓ eller
Ómennesker under uddannelse eller i opl¾ringÓ.

ÒUddannelsen afsluttes ikke med afgangspr¿ver
eller eksaminer p� 10.-12. klassetrin. Men under-
s¿gelsen af tid ligere elevers f¾rd gennem uddan-
nelsessystemet viser groft sagt, at de videreg�ende
uddannelser accepterer vidnesbyrdet som
optagelsesgrundlag, eventuelt suppleret med gym-
nasiale suppleringskurser (herved ligner
Steinerskoleelever alle andre).Ó

Ò(Steinerskolernes 11 og 12 klassetrin) er... i
udgangspunktet og med hensyn til timer og
ressourcer bedre stillet end de almene gymnasier.
Der prioriteres tid til fx ekskursioner, udlandsophold
og lignende. Eleverne f�r derved flere undervis-
ningstimer end sidestillede uddannelser. Men
vigtigere giver udlandsophold af l¾ngere varighed
et europ¾isk eller internationalt perspektiv, som er
afg¿rende for at kunne orientere sig i globaliserin-
gens tidsalder...Ó

                   



Det sker ...
AUGUST
Onsdag 14.   skolestart
Mandag 19.   
19.00 Audonicon Karmabetragtninger
Onsdag 21.   
19.00 Skolen Bestyrelsesm¿de
S¿ndag 25.   
15.00 Audonicon Folkemusikkoncert

Perry Stenb�ck sjunger

Cornelis Wreesvijk och annat

Mandag 26.   
19.00 Audonicon Karma- og billed

betragtningsgruppen
Onsdag 28.   
19.00 Skolen Ekstraordin¾r

generalforsamling
Torsdag 29.   
18.30 Audonicon Generalforsamling 

i BFR
L¿rdag 31.   
11-16 Hertha H¿stmarked
16.00 Audonicon Musikdeltidsseminar

SEPTEMBER
Mandag 2.
19.30 Audonicon Eurytmiforestilling

Lichteurytmi-
ensemble

Mandag 9.
10-16 Audonicon Nymann-kursus
Torsdag 12. - s¿ndag 15.
8.00 Audonicon Verdensmoderkongres

v/Birgit Tjalve
Onsdag 18. 
19.00 Skolen Bestyrelsesm¿de
19.30 Audonicon Form- og livskr¾fter

foredrag v/Anders H¿ier
Torsdag 19.   
9-15 Skolen Skolefoto
9.30-16 Audonicon Det tr�dl¿se samfund

temadag for danske kommuner

Fredag 20. - s¿ndag 22.
9.00 Audonicon Open Mind Conference
Fredag 27.
19.30 Audonicon Folkemusik koncert

med Impuls Trio
L¿rdag 28.   
8.05-12 Skolen Michaelsfest

ØKO-MARKED
ved østgavlen af skolens hal

FREDAG KL 12-15 (på skoledage)

Gårdbutikken GED & GRØNT
- �rstidens ¿kologiske frugt og gr¿nt

- gedek¿d, p¿lser og gedegouda 

HERTHA
levef¾llesskab for 25 udviklingsh¾mmede 

og 150 ÒnormaleÓ beboere
M®LK - BR¯D - KAGER - BOLCHER

Vi har ogs� glutenfrit br¿d

www.puregreen.dk 
F� 10% rabat p� dit indk¿b ved at skrive Babuska i

gavekortfeltet p� check-out siden.

Job på Audonicon
Vi mangler en frisk reng¿ringshj¾lp

p� 14-15 �r 3-4 timer/ugentligt.
Har du h¾nderne skruet ordentligt
p�, og er du frisk med en gulvklud,

s� kontakt kontoret p� tlf. 8652 4755
alle dage mellem kl. 10 og kl. 14

Ð eller send en mail til
kontor@audonicon.dk

Timel¿nnen er ca. 80 kr. 
Vi gl¾der os til at h¿re fra dig!

UGENS FLYVER-PROFIL

1. Navn: Iben Munk
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon: 

Jeg er skoleleder, og jeg har ogs� lidt
undervisning i 5. klasse, som jeg var 
klassel¾rer for indtil sommerferien.

3. Hvor og hvorn�r er du f¿dt:
I Grindsted, den 26. juli, 1963.

4. Hvor bor du: Jeg bor sammen med min
mand p� et nedlagt landbrug i
Svejstrup Enge ved Alken. Et dejligt sted :-)

5. Hvad er din yndlingsmusik: Jeg lytter til
rigtig meget forskelligt musik. Lige fra 
klassisk til nyere dansk pop, som 
Tina Dickow og Agnes Obel, men jeg kan
ogs� godt lide noget af det bl¿de rock fra
min ungdom, fx Genesis og Leonard Cohen.

6. Hvad er din livret: Jeg er vegetar, og jeg
elsker alle gode salater og gr¿ntsagsretter.
Jeg kan rigtig godt lide det asiatiske 
k¿kken, men ellers bare god gr¿ntsagsmad.

7. Hvad er det bedste du har l¾st, set i 
biografen eller p� TV for nylig: 
Jeg ser ikke ret meget fjernsyn, men jeg
l¾ser mange b¿ger, b�de fag- og sk¿n-
litteratur, og jeg har tit gang i flere b¿ger
ad gangen. Lige nu er jeg meget optaget af
en japansk forfatter, som hedder Haruki 
Murakami, og den vietnamesiske zen 
buddhist Thich Nhat Hahns skrifter. 

8. Hvad er der ikke mange der ved om dig: 
Jeg har spillet keyboard i et Balkan-band,
og kontrabas i en folkemusikgruppe, og
saxofon, violin og fl¿jte s�dan lidt for sjov.

9. Har du en hobby: Jeg har en stor have, s�
heldigvis kan godt lide havearbejde. Jeg
elsker i det hele taget at v¾re ude, og g�
ture. Og s� synger jeg i Alken Koret.

10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil: 
Lige for tiden er det at genopdage verden 
sammen med mit lille barnebarn p� snart 
2 �r. De sm� bitte oplevelser, at kigge p� 
snegle eller h¿ns. Og s� elsker jeg at quizze.

11.Hvad er det bedste ved 
RSS/Babuska/Audonicon: Vi er en lille
overskuelig skole med begejstrede l¾rere,
dejlige b¿rn og medb¾rende for¾ldre.
Det n¾rv¾r vi har i de daglige m¿der 
mellem sm� og store er det allerbedste.

12.Hvad synes du egentlig om at flyve: 
Jeg kan godt lide fornemmelsen af at flyve,
men det tager mig altid et d¿gn at komme
mig bagefter. Jeg skal have min sj¾l med.

Kursus i Oslo
Helle Madsen, Karen-Margrethe og jeg selv,
(Karin Ahlgren) har v¾ret p� kursus i Oslo.
Steinerskolerne i Norge har i rigtig mange �r
holdt disse kurser, den f¿rste uge i august.
Der er deltagere fra hele Norden og der plejer
ogs� at v¾re et par tyskere. Kurserne er
udformet som en skoledag. Vi begynder
dagen med korsang, og vi er mange, flere
hundrede. Derefter er der f¾lles foredrag
(hovedfag) og efterf¿lgende melder man sig
p� de relevante klassetrin. Man kan s�ledes
have h�ndarbejde, sprog, specialundervis-
ning, formtegning, eurytmi og mange andre
fag. Det er meget inspirerende at sidde sam-
men med m�ske 20-25 andre som skal hjem
og undervise i det samme. S�ledes kan man
v¾re heldig at m¿de de samme l¾rere fra
mange forskellige lande �r efter �r. Det er
ogs� her at vi m¿der de andre danskere og
h¿rer nyt fra deres skoler. Det er ogs� her
man kan st¿de p� nye ideer og h¿re nyt fra
kollegerne. 

Mange hilsner Karin

SÆLGES
To 3/4-violiner, med buer, hagest¿tte
og violinkasser. Fin stand og kvalitet.

Kr. 1.500,- pr. stk.
3/4-kontrabas. Meget fin stand, med
bue og godt, stabilt etui. Kr. 6.000,-

Kontakt: Hanne Korsgaard, 
tlf. 61 36 68 80

SÆLGES
EEWA Allegro 3/4 cello 

med bue og etui.
Smuk og klangfuld cello k¿bt for tre
�r siden af instrumentmager Robert

Thomson i Silkeborg. Vores datter har
kun spillet p� den i et �r og den har

s�ledes st�et ubrugt i to �r. 
Nypris for cello m. bue og etui: 

7.195 kr. (Kvittering haves)
S¾lges nu for 5.500 kr.

Venlig hilsen 
Dorthe og Morten Budde

Wieg�rdsvej 2, 9500 Hobro
Tlf. 29 65 49 80  eller 22 94 98 49


