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Bestyrelsesnyt! 
Sommerferien er slut, også for 
skolens bestyrelse. Vi er I gang med 
arbejdet igen, samtidig kan vi se 
tilbage på et synes vi selv, vellykket 
2016/17. Som afslutning på sidste 
skoleår fik vi, i samarbejde med 
lærerkollegiet, ansat en 
fremragende ny skoleleder, som nu 
er i gang med arbejdet. Vi har 
introduceret ham til samarbejdet 
med bestyrelsen og skolens øvrige 
organer. Blandt de øvrige gode 
resultater for skolen ser vi en 
revideret busordning, klasse-
deling, påbegyndt legeplads med 
fondsstøtte, et flot overskud på 
regnskabet og en nedsættelse af 
skolepengene. 

Et påtrængende emne på 
bestyrelsens bord er SFO’en, et 
emne, som også optager mange 
forældre. Alle er enige om, at der 
skal gøres noget, men hvad? Skal 
der bruges mange penge på at 
forbedre den eksisterende 
bygning, eller bør vi hellere satse 
på et (dyrt) nybyggeri? Findes der 
evt. eksisterende lokaler, der 
kunne bruges? Meningerne er 
delte, og skal stemmes af 
indbyrdes mellem ledelse, 
kollegium, bestyrelse og skole-
forening. Vi har allerede undersøgt 
flere muligheder, som vi af øko-
nomiske eller praktiske grunde 
har måttet opgive igen. 

Også den nye parkeringsplads har 
ligget stille et stykke tid. Her er 
årsagen blandt andet, at der har 
skullet projekteres et nyt forslag, 
da det oprindelige var for dyrt. 
Desuden har vi afventet forskellige 
tilladelser, f.eks. kom tilladelsen 
fra politiet først nu, for at kunne gå 
i gang. Sådan noget tager desværre 
også tid. Men som du kunne læse i 
sidste uge, så skulle arbejdet 
påbegyndes fra oktober, så p-
pladsen er klar før jul. 

I løbet af efteråret skal vi til at se på 
budget for 2018. Jeg skal 
understrege at det her er Gitte, der 
laver alt det tunge regne-arbejde.  

Fortsættes på bagsiden 
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Rundt omkring i Østjylland kan man 
finde fine eksempler på den særlige 
arkitektoniske impuls, der er inspireret 
af Rudolf’ Steiners arbejder. De mest 
vellykkede er måske dem, der også har 
optaget noget fra den nordiske 
byggetradition. Man finder mange fine 
eksempler på dette på Hertha i 
Herskind, men her er et andet fint sted: 
Lige ved siden af den tidligere 
Vestskole mellem Brabrand og Tilst i 
Århus ligger andelsboligforeningen 
Holmstrup Mark. Bebyggelsen er tegnet 
af arkitekten Leif Hansen, og opført ca. 
1988. Leif Hansen slog dengang på, at 

Skæve vinkler, 

buer og 

kringlede rum

 

Af Stig B. Bahnson og Oliver Wolgast  

 

Steiner- 
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Herunder: Andelsboligforeningen        

Holmstrup Mark  

Til højre: Plantegning Holmstrup Mark              

Fotos: holmstrupmark.dk, Stig 

byggeriet ikke skulle være en tilfældig 
række huse, som man sætter sammen side 
om side, men at det skulle give et 
arkitektonisk helhedsbillede, som er 
skulpturelt, bevægeligt og foranderligt. 
Thyge Madsen udtrykte det mere 
filosofisk: 

”I en tid, hvor dagligdagen bliver mere og 
mere "syntetisk" må omgivelserne 
udformes med et stærkere kunstnerisk 
udtryk, der kan være med til at bevæge og 
levendegøre menneskets sjæleliv”. De 
smukke og solide boliger er meget 
populære, og bestemt ikke kun blandt 
”Steiner-folk”. Selve Vestskolen eksi-
sterede fra 1985 til 1995, og skolens 
bygninger rummer i dag bl.a. en kristen 
friskole og en fritidsordning – men 
fremstår i det ydre stadig ret uspolerede.  

Kilder: Aarhuswiki.dk, Wikipedia, 
holmstrupmark.dk, Stiften.dk 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse, 

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

mandage?, de 

OpslagsTavlen 
 
ORDETS KRAFT – hvor kommer det 
fra og hvor går det hen? 

Er du lærer eller pædagog, lærer- eller 
pædagogstuderende, er du forælder eller 
arbejder med mennesker i andre 
sammenhænge, eller er du ”bare” sprog- 
og ordbegejstret? - så er denne 
konference sikkert noget for dig! 

'Hvor kommer det fra og hvor går det 
hen?' viser hen på sprogets oprindelse, og 
sprogets og menneskehedens udvikling. 
Konferencen vil åbne porten ind til 
inspirationskraften i det talte sprog og 
belivelsen af vores livsfølelse skabt ud af 
ordets inderste kraft! 

For at nå dertil hører vi foredrag om 
sprogets spirituelle kræfter, gør eurytmi 
og sprogformning og deltager i 
samtalegrupper om hvad sproget er for 
et væsen. 

Kort og godt: konferencen er for alle. Vær 
derfor hjerteligt velkomne til at kontakte 
Dorthe Rosendahl på 86134543 eller 
rosendahl@audonicon.dk for at høre 
nærmere og få et program tilsendt. 

 

Vi smøger ærmerne op!  

Husk at der er forældre-arbejdsdag 
lørdag den 16. september fra klokken 
9.30-15.00 

Kom og oplev en hyggelig dag, mens du 
forskønner skolen. 

Nærmere information om opgaver 
afhænger lidt af vejret og udsendes 
derfor først den 11. eller 12. september, 
men vi håber selvfølgelig på at se dig! 

Hilsen John, Skoleleder 

 

Deadline: Inden weekenden, eller efter 

aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller 
brug forældre-intra eller sms 61331549. 
Relevante privatannoncer medtages gratis i det 
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Stig Bredholt Bahnson. Øvrige:  Duncan Lithgow, 
Sesha Hart, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged 
Madsen, Lars Thetmark, Anne Marie Holst. 
Layout: Oliver Wolgast 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke 
nødvendigvis institutionernes holdning. Den 
udkommer så vidt muligt onsdag undt. ferier. 

 

Bestyrelsesnyt (fortsat) 

Vi skal have indregnet effekten af diverse 
nyansættelser og nyanlæg. Samtidig venter 
vi spændt på at få skolens endelige elevtal 
pr. 5. september, som er bestemmende for 
størrelsen af skolens statstilskud i 2018. Det 
er jo vores største indtægtskilde! 

Måske skulle jeg lige nævne, at vi pt. er 6 
medlemmer af bestyrelsen plus to 
suppleanter. De to sidstnævnte deltager i de 
fleste sammenhænge på lige fod i arbejdet 
og er begge meget aktive og engagerede.  
 
Medlemmerne er p.t. Mourits Dahl-Hansen, 
Stig Bahnson, Nanna Lund, Erik Larsen, Kim 
Hermansen, Maj-Britt Frommelt, Gitta 
Kristensen (suppl) og Oliver Wolgast 
(suppl). I et senere nummer af flyveren har 
vi planer om at præsentere de enkelte 
medlemmer lidt nærmere. 
 
Hilsen Stig B. Bahnson, næstformand 

Ugens flyverprofil    
   
 

 

 

  
 

    

 

  Louise Holt  
Jeg har arbejdet og været forælder i 
Babuska og er nu forælder på skolen til 
Mikas i 1. klasse og Valdemar i 2. klasse. 
Og så er jeg bestyrelsesmedlem på 
Audonicon. Jeg er født i Køge men er 
vokset op i Skanderborg. 

HVOR BOR DU NU? I Skanderborg 

HVAD ARBEJDER DU MED TIL DAGLIG? 
Jeg er den administrative del af 
Corporate Cooking og handikaphjælper 
ved siden af. 

HVOR HAR DU SELV GÅET I SKOLE? Jeg 
har gået her på skolen til og med 9. 
klasse og så på sydskolen fra 10. klasse. 

HVAD ER DIN LIVRET?  Jeg har ikke en 
livret    

HVOR LÆNGE HAR DU VÆRET 
FORÆLDER PÅ SKOLEN? Det har jeg 
været i 5 år.  

HVORFOR HAR I VALGT SKOLEN? Jeg er 
vokset op med pædagogikken tæt på 
livet og kunne slet ikke forestille mig 
mine børn ikke skulle det samme.   

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?  At 
den favner alle børn og ser det enkelte.  

OG HVAD ER DET VÆRSTE? 
Forældrerengøring   

NOGET, IKKE MANGE VÉD OM DIG? At 
jeg har været spejder i 21 år.  

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET 
MED FLYVEREN, HVOR VILLE DU SÅ 
HEN? Så ville jeg  rejse til varmen, landet 
underordnet, bare der er masser af 
varme:) 

 

Gåden: Mis-tanke 

Familien Hansens gamle hankat 
Futte var ikke så populær. Den ene 
nabo, fru Solberg, klagede over døde 
mus på terrassen. Den anden nabo, 
Turbo-Lasse, klagede over katte-
fodspor på BMW’en. Den tredje nabo, 
Hr. Larsen, klagede over, at hans 
brevduer forsvandt! 

En varm dag i august var Futte væk. 
Da den ikke kom hjem, ringede fru 
Hansen på hos naboerne, for at høre, 
om de havde set den. Alle tre naboer 
var længe om at lukke op. 

Fru Solberg kom ud i bikini og 
sandaler: ”Jeg lå lige og tog solbad på 
terrassen. Jeg har ikke set Futte”. 

Turbo-Lasse kom ud i snavset T-
shirt, shorts og gummisko: ”Jeg 
rodede lige med bilen. Jeg har ikke 
set Futte”. 

Hr. Larsen kom ud i jakke, lange 
bukser og handsker: ”Jeg var lige ved 
at fodre duerne. Jeg har ikke set 
Futte”. 

Det viste sig, at Futte var blevet 
afleveret på et dyreinternat af en 
ukendt person. Heldigvis var den 
tatoveret i øret, så den kom hjem 
igen. Hvem mistænker du – og 
hvorfor? 

Send svaret til sms 61331549 eller skriv 
til bahnson@privat.dk - så vinder du 
måske præmien! 

Løsning sidste uge: Der kan ikke ligge 
noget mellem side 27 og 28 i en bog, 
prøv selv! 

Vinder forrige uge: Kai Frostholm  
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