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af red. 

Vi ved selvfølgelig alle sammen, hvad en 
børnehave er. Men hvorfor egentlig ”have”? 

Den første børnehave – Kindergarten  - blev 
grundlagt i 1840 i en lille by i Thüringen af 
F.W. Fröbel. Navnet kom han på under en 
vandretur. Det lille barn skulle plejes og 
værnes om som en blomst i en have, og 
impulsen fra børnehaven skulle inspirere 
mødrene i deres opdragelse af barnet. Andre 
lignende institutioner blev kaldt småbørns-
skoler og asyler, men at Fröbels navn løb af 
med sejren sés ikke mindst deraf, at det tyske 
navn Kindergarten er gået ind i det engelske 
sprog også. 

Børnehaverne kom hurtigt i modvind. I 1851 
blev de forbudt i kongeriget Preussen, fordi 
de var ”ateistiske og fordærvelige”. 
Efterhånden kom der dog flere og flere, typisk 
drevet af borgerskabets damer som et socialt 
arbejde for fattige børn. Formålet var ikke kun 
at passe de udearbejdende mødres børn, 
men også at give børnene lov til at udfolde sig 
som børn med kreativitet og leg, og dermed 
påvirke dem i en god retning. Langt op i 1900-
tallet stod det sociale og opdragende aspekt i 
forgrunden. I et ”husmoderleksikon” fra 1949 
står der for eksempel under opslagsordet 
”børnehave”: Se børneværnsforanstaltninger, 
forebyggende. Barnet kunne blive henvist til 
en børnehave som en mildere foranstaltning 
end et børnehjem, hvis børneværnsudvalget 
skønnede det nødvendigt…  

Børnehaveklasser er en yngre opfindelse, 
som stammer fra Esbjerg (1912). Min far har 
således gået i børnehaveklasse i Esbjerg i 
trediverne, mens de fleste danske børn måtte 
vente til 70’erne på den fornøjelse. I 1979 
blev det obligatorisk at tilbyde alle børn en 
plads i børnehaveklassen – og først midt i 
firserne begyndte nogen at tænke 
børnehaveklassen som et led i indskolingen.  

  Kilder: Den store danske encyklopædi, Dansk 
Husmoderleksikon, de.wikipedia.com mv.    

 

 
 

 

    

 

I sultanens palads 



Dynamit-Børge var ikke i sit hus, så politiet 
prøver at lede hos hans kæreste Trotyl-Trine. 
Betjentene får lov at kigge rundt i Trines hus. 
Der er kun en hovedpude i sengen, kun et 
håndklæde på badeværelset. Kun en 
tandbørste, og ingen herre-deodorant. 
Toilettet er snusket, men brættet er pænt 
slået op. Der hænger heller ikke noget 
herretøj i garderoben. ”I kan godt opgive” 
siger Trotyl-Trine. ”Der har ikke været et 
mandfolk i mit hus i flere uger”.   

Er det mon helt rigtigt?  

I Babuska bestræber vi os på at have 
legetøj, der stimulerer børnenes leg og 
fantasi. Det kommer bl.a. til udtryk i 
dukkerne, som er bløde og enkle. De 
karakteristiske bevægelser og træk er kun 
antydet. Derved får børnenes fantasi plads 
til selv at lægge det til, som mangler. I 
legen med dukkerne øver barnet sig i at 
udtrykke følelser og oplevelser, barnet 
møder sig selv og med sin fantasi, kan 
barnet give dukken liv. 

                       /tekst og foto: Bente 

 

 

 En sidste gyngetur før ferien (Bente) 

 

 

 

      

 

 

 

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside           

 

Fredag inden efterårsferien havde skolen, som 
andre skoler i Danmark, motionsdag. Først var 
der fælles opvarmning. Derefter lavede 1. og 2. 
klasse aktiviteter for sig og resten af skolen 
kunne bl.a. løbe, cykle, løbe på løbehjul, løbe på 
rulleskøjter eller stå på skateboard. Da de mere 
eller mindre trætte elever kom tilbage, var der 
friskpresset æblesaft.  
Traditionen tro blev dagen sluttet af med at 
alle skolens elever og lærere gav hinanden 
hånden. Det foregår ved, at eleverne og lærerne 
står klassevis i en stor rundkreds. Rækkefølgen 
er kronologisk i forhold til klassetrin. En elev 
fra den ældste klasse begynder med at give sin 
sidemand hånden. Dernæst den der står ved 
siden af og videre hele vejen rundt inde i 
kredsen indtil der er blevet givet hånd til alle og 
eleven går ud af kredsen. Lige så snart den 
første elev har trykket sidemandens hånd, 
sætter sidemanden sig også i bevægelse, osv. 
Derved bliver der efterhånden en lang række af 
elever og lærere, som går rundt og giver hånd. 
Efterhånden bliver rækken selvfølgelig kortere 
og kortere. Lige pludselig har de to sidste givet 
hånd til hinanden og efterårsferien er begyndt. 
Om eftermiddagen var SFO-en åben. Der kunne 
man bl.a. hygge sig på sansegyngen.    /Bente 
 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

Håndtryk og god ferie. Foto: Bente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

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! 

Denne søde bamse har mistet sin far eller mor. 
Bamsen kan afhentes i garderoben ved 
børnehaveklassen/Kornblomsten. 

Set uden på restaurant – og hvad kan man så 
bruge den oplysning til? Hvor mange procent er 
min mad? Og er det beregnet ud fra vægt, pris 
eller antal ingredienser? Er det kun kartoflerne? 

…………….. 
 

 

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

forældre-intra       Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

  

Lige nu er det højsæson for at samle svampe. 
De fleste spisesvampe finder man i skoven. Især 
nåleskove på sandbund plejer at være gode. Her 
i landet har vi ikke så lang tradition for at spise 
skovsvampe som de har i f.eks. Frankrig. Men at 
tage på svampetur er en fornøjelig aktivitet, 
som børn også synes er sjov, når først deres 
"jagtinstinkt" er vakt. Men er det ikke farligt? 

Nej, ikke, hvis man følger et par enkle regler. 
Først må man naturligvis lære at genkende de 
spisesvampe, man kan plukke uden risiko for 
forveksling. Det er også vigtigt at kende de 
giftigste svampe. Heldigvis er det ikke så svært, 
som det lyder. Tag en god svampebog og gerne  
en erfaren svampesamler med i skoven. Er man 
så heldig at finde kantareller, kan man bare 
plukke løs. Ellers gælder det, at alle rørhatte 
(eks. Karl Johan) og skørhatte er spiselige, hvis 
de smager godt. Disse svampe er let 
genkendelige, når man først har lært 
kendetegnene. Man kan uden risiko smage på 
en lille bid af svampen, hvis man spytter ud 
igen. Der findes mange andre gode spise-
svampe, som man med lidt øvelse kan plukke.  

Om det er sundt at spise svampe, har der 
været lidt delte meninger om. Lige nu er det vist 
nok sundt, men man skal dog lige vide: 1. Spis 
ikke svampene rå (en del spisesvampe er let 
giftige i rå tilstand). 2. Lad være med at spise 
store mængder af en svamp første gang (risiko 
for allergisk reaktion). 3. Lad være med at 
plukke svampe nær befærdede veje (svampe  
optager tungmetal). Det er godt at have en stor 
kurv, en kniv og en svampebog med i skoven. 
Bestem først svampen - skær dernæst roden af 
og rens den så godt som muligt, før du kommer 
den i kurven - jord og blade klistrer sig let fast 
til de andre svampe, og de er sværere at gøre 
rene senere. Undgå at vaske svampene i vand, 
da de suger vandet til sig - de hedder jo ikke 
svampe uden grund! God fornøjelse!  /red. 

PS. De svampe, vi plukker, er kun frugterne af 
en stor, underjordisk organisme. Verdens 
største levende organismer er faktisk svampe   

Kilde: Politikens svampebog m.fl.  

 

 Til venstre: Brungul rørhat, en god spisesvamp. 

Th. En fluesvamp, kan være dødelig giftig! 

 

 

 

 

      

 Navn: Maria Attrup 

Hvad laver du på skolen? Jeg går i 12. 

klasse. Tidligere gik jeg på Silkeborgskolen. 

Hvor og hvornår er du født? I Silkeborg, den 

19.11.1997 

Hvor bor du nu? I et rækkehus i Silkeborg, 

sammen med mor, far, 2 små søstre og en 

fælles kanin. 

Hvad er din livret? Grønsagstærte 

Din  Yndlingsmusik? Pop, tit ældre musik, 
f.eks. AHA. 

Din yndlingsbog? Dalai Lama: ”Kunsten at 
leve lykkeligt”  

Din yndlingsfilm? Serien ”Kurs mod fjerne 
kyster” 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 
har været helt oppe i toppen af Empire 
state building. Jeg har rejst meget med min 
forældre. 

Dit  yndlingsfag i skolen? Dansk 

Har du en hobby eller sport? Jeg har redet i 
8 år, og jeg har altid et eller andet kreativt 
projekt i gang.  

Yndlingsleg eller –spil? Sequence 

Hvad er det bedste ved stedet hér?            
Hele pædagogikken – jeg er vild med 
Steiner. Det er meget kreativt, og der er 
ikke det fag eller håndværk, vi ikke har haft. 

Og det værste? Det er skidekoldt i 
overskolen! 

Hvis du måtte få en rejse med flyveren, 
hvor skulle den så gå hen? Til Thailand. 

Hvilket instrument spiller du? Jeg spiller 
violin, det har jeg altid gjort. 

Har du et yndlingssted hér på stedet? 
Audonicons sal, hvor vi spiller i orkesteret, 
og terrassen ved overskolen 

Er der særlig oplevelse, du gerne vil dele? 
Engang i San Fransisco blev jeg forskrækket 
af en mand, der hoppede ud af en 
skraldespand… Efter 10 minutter gjorde 
han det igen, for at forskrække turisterne… 

Er der noget, du gerne vil læse om i 
flyveren? Jeg vil gerne høre mere om 
Steiner og Steinerpædagogikken 

 

 

 

 

 

Morgensang næste uge: 

”Nu falmer skoven”   

Recitation ved 5. klasse 

           

Ugens Citat:  
”Hver generation (…) foretager sin 
beskrivelse af naturens orden, en 
beskrivelse, som siger lige så meget om 
det menneskelige samfund og dets 
skiftende interesser som om naturen ”  

Donald Worster, citeret efter T. Thurén: 
Videnskabsteori for begyndere (1991)  

 Det opslåede 
toiletbræt tyder på, at der er en mand i 
nærheden – sikkert Dynamit-Børge! 

 

Kantareller og rørhatte. Foto: Red. 
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