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Velkommen
I denne udgave fortæller Lars lidt om ACTS, vi høre hvordan 'Lille by' gik, vi har en hilsen fra Senegal og invita
tion til julefest. Bente har taget nogle fine billeder af rådhusetsåbning. / Duncan

Acknowleging creative thinking skills
til pædagogik beskrives i et sprog, som
tydeliggør vores skolers særkende.
Man mener, at vores undervisning
Skanderborg Steinerskole er med i et indeholder mulighederne for den type
meget spændende og vigtigt projekt; kvalifikationer, som vil blive efterspurgt
ACTS (Acknowleging creative thinking i fremtiden. Vi skal være et
skills) og for sidste gang er vi samlede velbeskrevet undervisningstilbud på
linje med alle andre skoler og
i Brighton.
gymnasier.
Hvad gør jeg så her?
Og det går rigtig godt. Vi bliver i øvrigt
Jeg deltager i Acknowleging Creative lykønsket af vores partnere (UK,
Thinking Skills eller Hvordan kan man Norge, Finland), fordi vi har bevaret
anerkende
de
kreative/innovative vores pædagogiske frihed, som det
læringsfærdigheder, som dette EU eneste land, der er med i samarbej
støttede forskningsprojekt hedder. Fire det.
europæiske lande samarbejder om at
finde frem til og definere, hvordan vi Så fremtiden tegner behagelig lys:
på Steinerskolerne kan få akkrediteret med Steiner HF og ACTS.
vores pædagogik og undervisning. EU
har ofret millioner på projektet, fordi Hilsen Lars Thetmark
de anerkender at vores undervisning Lærer i overbygningen
kan noget særligt. EU ønsker, at vores
Jeg
skriver
fra
England
Fællesflyveren i Skanderborg.

Billeder fra Lars' oktober tur til Brighton

Lilleby
Dagen før idrætsdagen åbnedes
dørene til "Lilleby" i femte klasse. I
dagene op til handelsdagen var
klassen et stort pengeværksted,
hvor alle elever flittigt designede
og
klippede
tusindvis
af
pengesedler og mønter. På selve
handelsdagen tog byens bank
imod alle besøgende og udstyrede
dem rundhåndet med et par
tusinde kroner på lommen, så de
kunne besøge byens mange
butikker.
I
cafeen
ventede
forklædeklædte ekspedienter med
lækkerier sat fristende frem:
Hjemmelavet chokolade, konfekt
kugler, hjemmebagt kage og
hjemmelavet hyldeblomstsaft mm.
De mange penge til indkøb var en
nødvendighed, for byen var ramt
af inflation og italienske tilstande,
så priserne var høje i pizzariaet,
caféen,
slikbutikken,
fiske
dammen,
popkorneriet
og
welnessafdelingen foruden hos
bageren,
spåkonerne
og
tatovøren. Et toiletbesøg på
betalingstoilettet kostede alene
1000 kroner, så der lagde kun få
vejen forbi. I løbet af dagen blev
banken udsat for et væbnet
pistolrøveri af en elev fra 8. klasse,
men byens borgere afværgede
tappert den markante trussel og
jagede røveren på porten.
"Lille
by"
er
en
del
af
regneundervisningen, hvor hoved
regning og positionssystem bliver
brugt i praksis.
Tak for en dejlig dag
butiksindehavere,
kunder
hjælpsomme forældre!
/Helle Madsen

Fotos: Bente Foget Madsen
SFOen en varm sommerdag. Fotos: Stig

til
og

Sekou fra Senegal

blev meget glad for tøj, sko,
skrivepapir,
elektronik
og
sy
maskinen, som blev sat ind på
lærerværelset til ham. Han har
skrevet et takkebrev til skolens
forældre og elever:
Kære allesammen!

Billeder af rådhusets åbning
fra Bente Foged Madsen

Tak for min tid med jer på skolen.
Jeg er meget glad for gaverne til
skolen i Senegal og til min familie.
Jeg værdsætter Rudolf Steiner
Skolen, fordi jeg kan se, at den er
som en familie, hvor man synger og
hilser på hinanden. Jeg har været
meget glad for at tale med eleverne
og dele historier fra Afrika med dem.
Jeg ønsker alt det
bedste for jer!
Tak
også
til
skolen og skolens
ledelse, fordi jeg
måtte komme!
Love
Sekou

Skolens julefest
Vanen tro byder overskolen op til julefest for hele skolen om aftenen som
afslutning på julebasaren d. 26. nov.
I år skal du købe din billet på forhånd. Det får du mulighed for, i første
omgang til Fredagssalon d. 4.nov.  og ellers i ugen efter i dit barns klasse af
klasselæreren.

Uges gåde:
Fire ben? Seks ben!?
Hvad er det, der har fire ben om
dagen, og seks ben om natten?
/Stig

Billetter koster barn 50, voksen 75, I det er der underholdning,
stemningsfuld sal og flere retters dejlig mad.

I gåden fra sidste gang

Kalender

Fremover viser kalenderen de
begivendeheder jeg får tilsendt
/ Duncan

Løsning: Peters far er en tyv! (fra
Anders And og co.)

Send eller ring med indlæg, ris,
ros og kommentar til din
ansvarshavende redaktør
Duncan Lithgow
duncan.lithgow@gmail.com
50 57 02 05

hørte vi at Peter gerne vil være
politimand når han bliver stor, så
han kan gå i sin fars fodspor.
Men hans far er ikke politimand.
Hvad laver Peter's far?

