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I sidste uge fortalte flyveren om hvilke emner, 
1. VG havde valgt til deres kvartalsopgaver. 
Men hvad er kvartalsopgaven egentlig? Jeg 
har spurgt overskolelærer Lars Thetmark: 

Kvartalsopgaven er en selvstændig 
projektopgave. Skolen stiller eleven opgaven, 
at fuldføre en skriftlig og praktisk opgave af 
tre måneders varighed. Eleven vælger selv 
opgaveemnet, som skal godkendes på 
baggrund af en opgavebeskrivelse, og skolen 
tilser, at opgaven kommer i proces gennem 
synopsis, vejledning og samtaler.  

Opgaven skrives ved siden af det almindelige 
skolearbejde, men modsat årsopgaven gives 
der undervisningstimer til at eleverne kan 
lære om de formelle regler vedrørende 
opgaveskrivning. Ligeledes gives der timer, 
hvor eleverne skriver og vejledes direkte 
sammen med dansklæreren. 

Tak til Lars!  

 

 
 

 

    

 

I sultanens palads 



Denne gang er gåden skiftet ud med en lille 
quiz om middelalderen. God fornøjelse! 

1. De fleste konger er konger, til de dør, men i 
1400-tallet endte Erik af Pommern som 

A. gartner    B. præst    C. sørøver 

2. En stor katastrofe indtraf ca. 1348: 

A. En tredjedel af danskerne døde af pest 

B. En svensk hær brændte alle byerne af 

C. Kartoffelbillen ødelagde kartoffelhøsten, så en 
tredjedel af befolkningen døde af sult 
 
3. Borgtårnet ”Gåsetårnet” i Vordingborg 
stammer fra 1300-tallet. Det hedder sådan, fordi 

A. Borgens gæs blev låst inde i tårnet om natten, 
så ingen stjal dem 

B. Vejrhanen på tårnet forestiller en gås. Den 
skulle gøre nar af kongens fjender 

C. En upopulær dronning sad fængslet i tårnet, 
hun blev kaldt "den dumme gås" 
 
4. På film ser man tit riddere i rustning slås med 
hinanden. Men i virkeligheden var rustninger 

A. så tunge, at kun soldater til hest kunne bruge 
dem 

B. så kostbare, at kun de rigeste riddere havde 
råd til at have én 

C. kun til pynt 
 
5. Kong Knud den hellige blev kaldt hellig fordi 

A. han gav alt sit gods til kirken 

B. han tvang danskerne til at blive kristne 

C. han blev dræbt i en kirke 

 

På fredag er der fredagssalon! 
 
Markus, Anders, Johan, Emil, Erik, Anne, 
Lauge, Lauquen, Jens, Elliot, Simone, 
Nicolai, Sara, Oscar, Signe, Lea, Emil, 
Anna, Valdemar og Martin og måske et 
par stykkere flere eller færre spiller 
violin, fløjte, cello, klarinet, trompet, 
guitar og klaver og jeg skal komme efter 
dig. 
 
Det er kl. 16 til cirka 17 i skolens sal. Fri 
entré, alle er velkomne. Cafe ved 8. klasse. 
 
Kom og støt og kom og klap. 
 
Kærlig hilsen Martin Haugaard   

 

Lanternefest i Babuska 

På fredag er der lanternefest for 
Kornblomsten og Æbleblomsten, og på 
lørdag er det de andre stuers tur. Vi skal ud 
at gå i mørket med vore små lygter. Måske 
møder vi Morten vægter derude… I 
vuggestuen er der også lanternestemning. 

HUSK åben skole torsdag! Alle 
interesserede kan komme forbi i skole-
tiden og overvære en time og få en snak 
om, hvad skolen kan tilbyde. 

 

 

 

      

 

 

 

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside           

     
(nk)=

n!

k !⋅ (n− k )!
 

Af 9. klasse og matematiklærer  
Martin S. Haugaard 

I forrige uges flyver kunne man læse om, 
hvordan alle gav hånd til alle som afslutning på 
motionsdagen. I 9. klasse har vi regnet ud, 
hvor mange håndtryk, der blev givet. Vi sagde, 
at der var 161 mennesker i salen (så mange 
elever er der i hvert fald på skolen). 

Den første, der skal gå runden, skal give hånd 
til 160. Den næste kan nøjes med 159. Og den 
næste igen 158. Og så videre. 

Svaret er altså 160+159+158+157+156 og så 
videre, helt ned til 3+2+1. 

Et kropumuligt regnestykke... 

I stedet tænkte vi så på, hvordan alle de 161 
børn i salen skal give 160 håndtryk hver. 

Det må give 161 x 160 håndtryk, 25.760 i alt. 

Men på den måde har vi talt hvert håndtryk 
med to gange: vi har både talt, hvordan Ib gav 
hånd til Bob og hvordan Bob gav hånd til Ib. 
Hvis ellers der var nogen, der hed Bob og Ib. 

Det rigtige resultat er kun det halve: Der blev 
givet 12.880 håndtryk den dag!! 

Skrevet af 9. klasse og Martin Haugaard 

PS. Klassen regnede det ud ved at tænke sig 
om og ved at samarbejde. Godt gået! Jeg 
glæder mig til at begynde perioden 
”Kombinatorik og sandsynlighedsregning”, 
hvor vi skal finde nogle metoder til at beregne 
den slags. 

Klassen aner slet ikke, hvor flot en formel, de 
har brugt uden at vide det  ;) 

             
(nk)=

n!

k !⋅ (n− k )!
 

 

     

og matematik

 

 Til venstre: en masse folk, der giver hånd   

– det kan også bruges som grundlag for  

en matematikopgave! (foto Bente) 

Nedenfor: En smuk formel! Kombinatorik 

og sandsynlighedsregning er en 

fascinerende gren af matematikken med 

mange praktiske anvendelser. 

 

 

 M  

 

 

Tegning: Selma, til Den danske guitarkvartet. 

Gengivet med venlig tilladelse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Lørdag den 14. november 9.30-16.30: 
Kristusoplevelsen i vor tid. Rudolf Steiner 
beskrev en ny form for kristusoplevelse. Men 
hvad er det overhovedet, vi har med at gøre? 
Og hvad er det, der sker, når mennesker 
umiddelbart oplever Kristus? Foredrag ved 
Niels-Henrik Nielsen, Eurytmi ved Kirstin 
Seddon samt sprogformning ved Dorthe 
Rosendahl. Pris 500 kr.

Lørdag d. 14. november: Fortælleeftermiddag 
ved Margit Andersson. Vi skal opleve Vilhelm 
Bergsøes fortællinger om nisserne, som kan 
appellere til vores medskabende, billed-
dannende evne. Entré: Frivillige bidrag. 

er åbent 13 – 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 
om fredagen. Du kan også købe varer på 
hjemmesiden audoniconsbogsalg.dk. Kig ind! 

 

…………….. 
 

 

Helst lørdag, eller efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra       Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

 

 

Nå ja, næsten nyt… Vi har haft fornøjelsen af at 
have Sara Linnea Vinman Hadenfeldt i 
SFO’en siden sommerferien, hvor hun arbejder 
som vikar for Fernando, som desværre ikke kan 
arbejde der længere på grund af sygdom. Sara  
er 19 år, og hun blev færdig med 12. klasse på 
Rudolf Steiner-skolen i Århus i sommers. Det er 
meningen, at hun skal arbejde med de ældste 
børn, men i praksis er hun vist lidt over det 
hele…    /red. 

Fernando Larguia, der har været i SFO’en i en 
årrække, er som sagt ikke længere i stand til at 
arbejde dér pga. langvarig sygdom. Min kone og 
jeg tænker ofte på Fernando med stor 
taknemmelighed på grund af hans kreativitet 
og omsorg for vores søn. I hans magiske 
værksted blev gammelt skrammel på bedste 
”Shanes verden”-manér forvandlet til de fineste 
kunstværker. Og børnenes skaberglæde 
blomstrede – se bare flyet herunder. Flyveren 
ønsker Fernando alt godt fremover.  /red. 

 

 

Forældrene i børnehaveklassen, 1. og 2. klasse 
får i disse dage et spørgeskema i deres 
indbakke i forældreintra. Formålet med 
skemaet er at finde ud af, hvilken oplevelse 
forældrene har haft omkring skolevalget. 
Desuden hvilke ting, der har været afgørende 
for, at I har valgt denne skole og hvilke ting, der 
måske har trukket i en anden retning.  

Jeg sender skemaet ud på vegne af 
skolebestyrelsen. Jeg håber, I vil tage godt imod 
det , og jeg ser frem til at få jeres besvarelser. 

Det vil være en stor hjælp for skolen at få denne 
viden, så vi kan blive endnu bedre – for 
eksempel til at informere nye og kommende 
forældre.                   Hilsen Stig B. Bahnson 

Da tiden op til jul jo er en travl tid, har jeg tænkt 
mig at springe et par numre af flyveren over i 
tiden op til jul. Planen er at lade uge 47 ,49 og 
måske 51 udgå. MEN - hvis nogen brænder for 
at prøve at lave flyveren, er der mulighed for at 
få lov til det disse uger!      /red. 

 

 

 

 

 

      

 Navn: Karen Margrethe Jørgensen 

Hvad laver du på skolen? Jeg er børnehave-

klasseleder på 4. år. Jeg har været lærer siden 

1978. De første 9 år i folkeskolen. Derefter tog jeg 

den dengang toårige Rudolf Steiner lærer-

uddannelse på Audonicon, og har siden arbejdet 

som Steinerlærer. Før min læreruddannelse har 

jeg en treårig uddannelse inden for forsorgen, og 

arbejdede bl.a. på blindeskolen ved Kalundborg og 

på døveskolen i Fredericia. 

Hvor og hvornår er du født? Jeg er vokset op 

sammen med to brødre på en gård i udkanten af 

Store Vildmose og 8 km fra Blokhus. 

Hvor bor du nu? Jeg bor i Brabrand sammen med 

min mand, som er ingeniør og flymekaniker og nu 

arbejder som it-mand i Muskelsvindfonden. 

Hvad er din livret? Det skifter meget:-) Årstidens 

grøntsager er altid godt. 

Din  Yndlingsmusik? Når jeg hører musik er det 
altid klassisk. Dog er mit næste musikindkøb nok 
Hildegard af Bingen. 

Din yndlingsbog? Mest antroposofi, men det 
hænder jeg læser andet. Lige nu læser jeg ”Jeg er 
Malala,” af nobelprisvinderen Malala Yousafzai. 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? Jeg har 
gået alene 800 km tværs over den Ibiriske halvø 
til Santiago de Campostella. Jeg er yachtskipper, 
og kom faktisk frem til destinationen med meget 
stor nøjagtighed, også når jeg sejlede om natten. 
At jeg som barn har gravet tørv i Store Vildmose. 

Har du en hobby eller sport? Jeg har været 
meget glad for svømning, men nu er det mest 
gode vandreture, jeg gør i. 

Hvad er det bedste ved stedet hér?                    
Det bedste ved stedet her er glade børn og dét, 
der gør stedet til en Rudolf Steiner-skole. 

Hvis du måtte få en rejse med flyveren, hvor 
skulle den så gå hen? Egentlig ville jeg gerne 
besøge Damaskus, men det er jo ikke lige en 
option der er realistisk. En tur til Cuba eller med 
den transsibiriske jernbane var også en mulighed 
– eller en tur omkring Brabrand engsø  

Hvilket instrument spiller du? Jeg spiller violin. 

Dit yndlingssted på skolen? Børnehaveklassen 

Er der særlig oplevelse, du gerne vil dele? En 
gang jeg gik tur langs Brabrand Engsø oplevede 
jeg at få lov til at overvære et rådyr føde to lam. 
Først undrede det mig, at rådyret ikke flygtede, 
da jeg nærmede mig, men så lagde hun sig 
pludselig og fødte det første lam. Jeg stod ganske 
stille 8-10 m fra rådyret, så de små lam komme 
på benene og så moderen spise den hinde, som 
lammene var født i. Da jeg nogle uger senere ville 
vise min mand, hvor det var, sprang et rådyr 
pludselig op på stien fulgt af to lam.  

 

 

 

 

    

Morgensang næste uge: 

”Nordenstormen gyser”   

Recitation ved 2. klasse 

           

Ugens Citat: ”Hvad er tid? Hvis ingen 
spørger mig derom, så véd jeg det. Men 
hvis jeg vil forklare det for nogen, så véd 
jeg det ikke”  

Augustinus: ”Bekendelser”. Citeret efter D. 
Favrholdt: ”Æstetik og filosofi” 

Den første november var det allehelgensdag. 
Formålet med denne oprindeligt katolske 
helligdag var at fejre alle de helgener, der var 
”blevet til overs”, efter at årets dage var blevet 
fordelt på de vigtigste helgener. I folkekirken 
fejrer man allehelgen den første søndag i 
november. Mange steder læser man navnene 
på årets afdøde i sognet op, og folk sætter lys 
på gravene. Disse katolske skikke, der har 
listet sig ind i kirken igen, knytter sig 
oprindeligt til allesjælesdag, som er dagen 
efter allehelgensdag. Dagen før allehelgensdag 
kaldes (naturligt nok) allehelgensaften, og det 
er den dag, halloween også falder. Jamen er 
det ikke i grunden det samme som allehelgen, 
bare på amerikansk? Nej, ikke helt. Ordet 
halloween er godt nok en forvanskning af ”all 
hallows eve”, men halloween har også rødder 
en hedensk, keltisk fest, hvor man ifølge én 
tradition satte mad ud til de døde for at 
forhindre, at de skulle stå op af graven og æde 
éns hoved! Særligt godt var det at sætte et 
hovedformet græskar ud, så tog de det for éns 
hoved og åd det i stedet. Den mexicanske día 
de los muertos, som også fejres ved denne tid, 
har ligeledes rødder i en gammel førkristen 
tradition. Kilder: kristendom.dk, wikipedia. 

  

1: C. Han endte som sørøver på Gotland. Han blev 
sur og stak af med statskassen under armen!        
2: A. Det var pesten. Svenskerne kom senere, og 
det gjorde kartoflerne også! 3: B.  4: A. Ridderne 
i rustning måtte løftes i sadlen, undertiden med 
en kran. En rustning kunne veje 50 kg. Uden hest 
var ridderen hjælpeløs. 5: C. Ingen konge har 
endnu frivilligt foræret alt sit gods væk..!     
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