FredagsflyvereN

22. august 2014
3. årgang, Nr 1

Nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske institutioner



Ugens Citat:
At blive ældre er som at bestige et

SKOLEAFSLUTNING OG DIMISSION:
Selvom det er ved at være længe siden, så lad os kaste et blik tilbage til skoleafslutningen den
28. juni, hvor 16 unge mennesker blev sendt ud i livet efter at være blevet blomsterkransede og
dimitterede af Martin Haugaard på smukkeste vis. Samtidig blev der delt blomster ud og sagt
farvel til dem, der forlader os, og der var elevoptræden, bla. en mikromusical over 3. mosebog.

bjerg – du bliver forpustet, men du
får en bedre udsigt (I. Bergmann)..

HVORFOR NU DET???

Blomsterkranse!
Hvorfor får de elever, der afslutter
skolen efter 12 klasse, ikke en
studenterhue på hovedet ligesom
deres jævnaldrende i gymnasiet?
Her følger forklaringen!

SÅ ER SKOLEN BEGYNDT
IGEN - men i SFO’en har
hverdagen allerede været i gang i en
tid. Hér er et par indtryk fra ugen,
der er gået…

Denfra
ærede
læser bedes bære
over
Nyt
Børnehuset
Babuska
med enkelte skønhedspletter i
Hvis du har et barn, der skal begynde i
starten!
vuggestue eller i børnehave, så har vi nogle få
ledige
pladser
i begge
afdelinger lige nu!
Hilsen
Stig B.
Bahnson.

Steinerlærerkursus i Oslo
I Oslo bliver der hvert år afholdt kurser
for steinerlærere fra hele Norden. I år
var vi 4 fra vores skole, som tog af sted.
Helle (3.kl.), Sidse (8.kl.), Karen M J
(0.kl.) og mig Karin ( 4.kl.)
Det er altid inspirerende at mødes med
kolleger fra de andre Steiner skoler,
både dem vi har i Danmark og resten af
Norden.

FLYVEREN SER ANDERLEDES UD !
Forandring fryder – eller? Alt i verden
forandres, således også flyveren. Med ny
redaktør og nyt computerprogram - som
driller! - er det uundgåeligt, at der sker
ændringer hist og pist. Men forhåbentlig
forbliver flyveren i bund og grund den
samme ”gode gamle” – det er i hvert fald
hensigten!
Hilsen Stig, ny redaktør

Kurset begyndte med sprogformning og
korsang. Derefter var der foredrag, i
år var det Niel Boland, professor fra
universitetet i Auckland, New Zealand.
Han snakkede om antroposofien i dag og
fremtiden. Han opfordrede os til at
følge godt med i tiden, så vi ( lærerne)
bedre kan forstå de børn som er i
skolen i dag og ruste dem til den verden
de skal være voksne i.
Resten af dagen følger man de fag man
skal undervise i det kommende skoleår.
Jeg har haft: Nordisk Mytologi, Zoologi,
Geografi og Matematik. Så jeg føler mig
klar, og glæder mig til at møde børnene
igen. / Karin A.

Ved dimissionen får afgangseleverne
overrakt deres vidnesbyrd og får en
blomsterkrans på hovedet. Kransen
viser tilbage til 1. klasse, hvor
eleverne fik en buket blomster i
hånden. En buket med både
duftende blomster og stikkende
tidsler, som symbol på at skolelivet
byder på både det lette og det
vanskelige.
Bevægelsen af blomsterne fra buket i
1. klasse til krans i 3. videregående fra hånd til hoved - er et symbol på
forvandlingen af håndens frihed til
tankens frihed.

UGENS TEGNING
Regina fra børnehaveklassen har tegnet:

Fredagsgåden
Hvor mange indianere kan der
skjule sig I et træ????

UGENS

flyverPROFIL

FLOT tilsynsrapport
Hvert år bliver der lavet en (lovpligtig)
rapport om skolen af den tilsynsførende,
som er valgt af skolens forældre på
årsmødet (og certificeret af undervisningsministeriet). Rapporten for sidste skoleår
er lige kommet, og kan sés på skolens
hjemmeside og i forældreintra. Der er
grund til at være både tilfreds og stolt, når
man læser rapporten. Samtidig indeholder
den en masse oplysninger om, hvordan
man arbejder i skolen på de forskellige
trin, så for forældre, der overvejer at
sætte deres børn i Steinerskolen, kan den
være nyttig læsning.

YOGA/PILATES I
BABUSKA
Her i efteråret bliver der igen
mulighed for at deltage på et
yoga/pilates hold her i Babuska.
Vi har allerede haft aktiviteten på
programmet i to sæsoner, og det har
været en stor succes blandt
deltagerne.

Nyt FRA skolebestyrelseN

Denne gang tilbyder vi aktiviteten til
alle forældre og medarbejdere i såvel
Børnehuset som på Rudolf Steiner
skolen. Det er vores håb, at initiativet
måske kan inspirere til andre
samarbejder på tværs af de to
institutioner.

Hvor bor du nu: I Skanderborg

Birthe Fredslund er indtrådt i bestyrelsen
for Rudolf Steinerskolen, udpeget af
skoleforeningen. Hun erstatter Kirsten H.
Rowley (flyverens ”mor”), der er flyttet til
England med sin familie.

Underviser er Kamma Schmidt, som
er en meget erfaren underviser
indenfor området.
Kamma er også forælder på Rudolf
Steiner skolen (og tidligere i
Børnehuset!)

Hvad er din livret: Lasagne!

FLYVEREN PÅ FACEBOOK

Yndlingsbog: Harry Potter, tror jeg.
Men jeg kan lide mange bøger

Nu har flyveren fået sin egen side på
det sociale medie facebook, hvor man
både kan se lidt af det, der har været
vist i flyveren, og noget af det, der
ikke blev plads til. Og samtidig et sted,
hvor man kan komme med indlæg,
fotos osv. Se mere på:
www.facebook.com/#!/Fredagsflyver
en/ Se blandt andet billeder fra
sommersol og fra arbejdsdagen i
Babuska i foråret.

Tilmelding i Børnehuset senest
fredag d. 29. August.

Navn: Linea Rupmati Hybel
Hvad laver du i RSS/Babuska/
Audonicon: Jeg går i 2. VG I
skolens overskole.
Hvor og hvornår er du født:
6. Juli 1998 på et hospital i
Kathmandu, Nepal

Yndlingsmusik: Jeg kan lide meget
forskelligt musik
Yndlingsfilm? Pay it forward
Hobby? At lære at spille guitar
Yndlingsleg eller –spil?
Bezzerwisser og Alias
Hvad er det bedste ved stedet hér?
At man føler sig hjemme!
Hvad er det værste?
Det véd jeg ikke!
Hvis du måtte få en gratis rejse
med fredagsflyveren, hvor skulle
den så gå hen? Til USA eller til mit
fødeland Nepal
Dit yndlingssted på skolen:
Den lille træterrasse ved
overskolen, når solen skinner
Er der en særlig oplevelse, du
gerne vil dele med flyverens
læsere? Da jeg paraglidede i Nepal.
Det var fantastisk. Prøv det!




Audoniconarrangementer:
Eurytmikursus
Eurytmi ved Annette Fredslund.
Mandage kl. 15.30-16.30. I alt 6 gange.
Første gang 1. september. Vi vil dels
bevæge os ind i øvelser, der har
meditativ karakter. Andre øvelser er
målrettet styrkelse af livskræfterne.
Pris: 300/250 kr. som skal indsættes i
Merkur, konto 8401 420 006 1. Mærket
navn og eurytmi. Tilmelding: 86521117
eller kontor@audonicon.dk




Hans og Gretes
dagpleje
Pr. 1. september starter en ny
dagpleje i vores hjem på Martin A.
Hansensvej 3, i Skanderborg. Med
åbningen af den nye del af
Frueringvej, ligger vi ca. 3,5 km fra
centrum af både Skanderborg og
Stilling. Vi har baggrund som
pædagog og lærer fra bl.a. Rudolf
Steinerskolen i Skanderborg, og
ønsker nu at arbejde med de helt
små.
Vi ønsker at skabe gode rammer for
barnets tryghed, ved tæt samarbejde
med hjemmet, og ved at skabe et
åndehul, som er overskueligt for et
lille barn. Vi er godkendt af
Skanderborg Kommune til at have 6 7 børn. Send en mail til
gretelyngdorf@live.ca hvis du vil høre
mere, eller ønsker at tilmelde dit barn
til vores dagpleje. Se evt. også
www.den-okologiske-dagplejelillebjorn.dk
Kærlig hilsen Hans Knæhus og Grete
Lyngdorf

DEADLINE: Flyveren flyver ud hver fredag, men hvis du har noget, du vil have med i flyveren, skal du sende det senest onsdag
aften til mig på Bahnson@privat.dk eller på FB. Ansvarshavende redaktør: Stig Bredholt Bahnson, 61331549

