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MICHAELSSPIL

LYSET I OVERSKOLEN
Jeg har altid været meget glad for mine børns
skole. Jeg synes, de møder noget helt særligt,
og at de bliver båret igennem deres skolegang.
Af en æstetik og en sammenhængskraft, der
favner dem lige der hvor de er.
Alligevel har jeg nok i stille stunder været lidt
usikker på, om det kunne blive ved helt op i
Smukt, spændende, højtideligt, imponerende, dramatisk overskolen. Trænger de så ikke til andre udfor‐
og efterfulgt at 8. klasses mega‐populære fastfood cafe. Det eneste sted i Skanderborg, hvor
dringer? Og hvad med fagligheden? ...Og går
man kan få sig en ærlig, billig og økologisk, eller vegetarisk, hotdog, med det hele, inkl hjemme‐
det nu uden en eksamen??
bagt fuldkornspølsebrød og “service with a smile” på trods af lange køer af ivrige kunder.
Men i lørdags var jeg taget til forældreforedrag
med Lars Thetmark ‐ om overskolens dansk‐
undervisning. Og der så jeg lyset! ‐ det bredte
sig ‐ over overskolen og Steiners skoletanker i
det hele taget.
Det var fint at se, hvordan fagene arbejder sam‐
men, og hvordan det faglige stof retter sig ind
efter alderens særkender. Hvordan det
æstetiske og sjæleligt udviklende er i højsædet,
uden at der nogensinde bliver gået på kompro‐
mis med fagligheden. At man arbejder hen mod
afrundingen af den faglige og menneskelige
dannelse, som mine børn jo er i fuld gang med,
og som jeg nu har fulgt i nogle år. Stor glæde
var det at opdage, at alt det gode og særlige
altså fortsætter! Og at Steinerskolen udgør en
helhed med sine 12 år. Den kan simpelthen
noget, ingen andre kan. Også i overskolen.
Og selv om jeg er efterskolelærer, dukkede en
anden erkendelse op: Jeg tror ikke rigtig, mine
drenge har tid til at komme på efterskole. De
skal op og have Lars. De skulle nødig gå glip af
noget...!
Jeg glæder mig allerede til at høre Martin og
Poul P tale om deres overskolefag ‐ hhv.
Overskolen er taget på to ugers studietur til det norditalienske. Vi har arbejdet længe og hårdt
for at komme hertil, hvor vi er nu ... Jeg rundsender vores rejseplan, for at I kan "følge med" på matematik og fysik. Og jeg kan varmt anbefale
at lytte med ‐ det er en skøn følelse når lyset
turen eller måske blot orientere jer om studieturens form og indhold. Vi glæder os iøvrigt til at
breder sig...!
skrive indlæg i vores egen avis, når vi er hjemme igen.
Helle Buchreitz, mor til Erik og Lauge (6. kl)
På overskolekollegiets vegne,Lars Thetmark

Studietur

Mange tak for alle de spændende nyheder. Send endelig mere til kontor@rss8660.dk - alt, lige fra annoncer til
efterlysninger, artikler, vitser, billeder og historier har interesse :-) og kommer med, hvis der er plads.
Deadline til næste Flyver er ONSDAG d 9. oktober kl 18.
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FredagsFlyveren
anbefaler
Koncert med

Den Danske Guitarkvartet
tirsdag d. 15/10
(i efterårsferien)
kl. 20.00.
Sted: "Helsingør Theater"
i Den Gamle By i Aarhus.
Martin Haugaard, skolens musiklærer, spiller med.
Billetter i døren eller på
www.aarhusguitarfestival.dk

Det sker ...
OKTOBER
Lørdag d 5.
13‐15.45 Babuska
Søndag d 6.
12‐15
Audonicon
Mandag d 7.
Skolen
Onsdag d 9.
19.00
Skolen

www.puregreen.dk
Få 10% rabat på dit indkøb ved at skrive Babuska i
gavekortfeltet på check‐out siden.

Bestyrelsesmøde.

UGE 42 skolen

EFTERÅRSFERIE

Lørdag d 26.
Skolen
Lørdag d 26.
13‐15.45 Babuska
Onsdag d 30.
16.00
Skolen
NOVEMBER
Lørdag d 2.
13‐15.45 Babuska
Lør/søn d 2.‐3.
Audonicon
Fredag d 8.
16‐17.30 Skolen
Søndag d 17.
15.00
Audonicon

I efteråret 2013 lægger vi hus til flere nye og
lidt anderledes aktiviteter.
Vi har etableret en sundheds-ordning for
medarbejdere i Børnehuset, og derfor har vi
nu både individuelle massage‐behandlinger
og et yoga/pilates hold i huset. Det sidste er
også blevet udbudt til vores forældregruppe,
så her er der mulighed for samvær på en helt
anden måde end sædvanligt!
Vi lægger også hus til nogle strikke- og
hæklekurser for børn og forældre. 4
lørdage i løbet af efteråret vil huset summe af
håndarbejds‐aktivitet, vi synes det er et rigtig
herligt initiativ. Det er Susanne Gorbin der
udbyder kurserne.

Deadline for tilmelding
til SFO i efterårsferien

Strikkekursus

Onsdag d 23.
19.30
Audonicon

BABUSKA-NYT

Koncert med
Skanderborg Mandskor

Lørdag d 12.
13‐15.45 Babuska

Søndag d 20.
15‐17
Audonicon

1. Navn: Sofus
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg har været på besøg i nogle af klasserne.
Børnene har lært at give mig sutteflaske og
en hel masse om pindsvinenes liv. De har
også holdt mig med en handske på, for jeg
kan godt stikke lidt når jeg bliver stresset.
Kender du det?
3. Hvor og hvornår er du født:
Jeg tror sådan for en lille måneds tid siden i
Svend Eriks kompostbunke. Min mor døde af
forgiftning, og jeg sultede slemt.
4. Hvor bor du: hos Svend Erik i en papkasse.
5. Hvad er din yndlingsmusik: Det er når
vinden leger med birketræets blade, eller i
poppeltræets løv. Jeg hørte børnene synge
morgensang forleden morgen og da vidste
jeg at alting er godt og at også jeg har en
betydning i verden.
6. Hvad er din livret: Modermælkserstatning
med knust killingefoder i. Jeg glæder mig
også til regnormene. Men du må ikke sprøjte
med gift – lover du det ?
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen eller på TV for nylig: Ringenes
herre, men jeg har ikke set det uhyggelige for
da lukkede jeg øjnene.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
At jeg kan slå hugorme ihjel. Og at jeg sover
hele dagen.
9. Har du en hobby: Jeg interesserer mig en
del for stjerner.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
At gøre mig til en kugle når far vil give mig
sutteflaske, så bliver har sur he he
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Børnene. Dem
kunne de voksne lære meget af. Selv jeg som
er et pindsvin bliver behandlet med respekt
og interesse. Jeg syntes at de er fantastiske.
Det er godt at der findes skoler hvor børnene
lærer at blive interesserede
12.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Hvis det er noget med at tabe mig på gulvet
så kan du godt glemme det !

Strikkekursus

Onsdag d 20.
19.00
Skolen
Lørdag d 30.
10‐16
Skolen

Koncert:
Trioen Zenobia
Foredrag v
Niels Henrik Nielsen,
Michael Jackson
Lysfest ‐ åbent hus
Hæklekursus
Konsultationer 1.vg.

Hæklekursus
fylder 30 år
Festdag og åbent hus
Fredagssalon
Jazz koncert
med Mette Juul
Bestyrelsesmøde
Julebasar

EFTERLYSNING!

ØKO-MARKED
ved østgavlen af skolens hal
FREDAG KL 12-15 (på skoledage)

Gårdbutikken GED & GRØNT
‐ årstidens økologiske frugt og grønt
‐ gedekød, pølser og gedegouda

HERTHA
levefællesskab for 25 udviklingshæmmede
og 150 “normale” beboere
MÆLK ‐ BRØD ‐ KAGER ‐ BOLCHER
Vi har også glutenfrit brød

Der er et par fine glemte hansker fra
Michaelslørdagen. Iøvrigt er man mere end
velkommen til at sende en mail til mig, hvis
man har glemt noget. Som regel bliver det jo
fundet og lagt et sted ‐ på lærerværelset, hvis
det er mere værdifulde ting, ellers i
glemmekassen og senere i det gamle hånd‐
arbejdslokale. Der er i øvrigt nogle forældre,
der har planer om at lave en bod med bl.a.
glemt tøj til basaren.
Mange hilsner fra Flemming, skolepedel

