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UGENS CITAT
”Kærlighed er en frugt, som
altid er i sæson, og som
enhver hånd altid kan nå”
Moder Teresa 1910-1997

Lærer på en Rudolf Steiner skole
3-årig uddannelse, som kan tages på deltid
Et stigende antal lærere i de offentlige skoler, navnlig i Schweiz og i Sverige har taget adskillige
af Rudolf Steiners metoder i brug. Det har således vist sig, at Rudolf Steiners pædagogiske idéer
har givet impulser, der også har præget skolernes udvikling i vort århundrede. Fordomfrit tænk‐
ende, varmt følende, moralsk handlende mennesker er vist, hvad vi alle ser som pædagogikkens
egentlige mål. Det gør Rudolf Steiner‐skolen også, men den går nye veje.
Deltidsuddannelsen ledes af Jakob Andersen og Hanne Winterberg i tæt samarbejde med en
aktiv bestyrelse og en kreds af seminarielærere. Deltidsuddannelsen i Skanderborg samarbejder
med søsteruddannelsen i København, Rudolf Steiner‐lærerseminariet Sophia.
Uddannelsen er treårig med seminariedage i gennemsnit hver tredje fredag‐lørdag og med
mere intensive forløb i påske‐, sommer‐ og efterårsferierne. Seminariet (semen=frø) vil lægge
frø til lærerens selvstændige arbejde som kunstner på det pædagogiske område.
Danmark har 15 Rudolf Steiner‐skoler, hvor engagerede lærere gør deres bedste for at
opdrage og undervise børn på en forsvarlig og kunstnerisk måde. Deltidsseminariet ved Rudolf
Steiner højskolen for opdragelseskunst er treårigt og tilbyder uddannelse til mennesker, som vil
virke som lærere på landets Rudolf Steiner‐skoler. Uddannelsen idé har rod i Rudolf Steiners
menneskesyn og verdensanskuelse.
Vi starter nyt hold til februar 2014
Informationsmøder 24. oktober 2013 kl. 19.30 samt 16. januar 2014 kl. 19.30 på Audonicon

Et levende kulturhus
Med sit monumentale præg og sine svungne
linier rejser bygningen sig og ansporer den for‐
bipasserende til at stoppe op og komme
nærmere. Den gør indtryk af, at ville drage os
til sig for at bruges og lade sig fylde af men‐
nesker og liv. En ramme for liv og livets mang‐
foldighed af udtryk er netop, hvad Audonicon
er tiltænkt og beregnet til. Et moderne, tid‐
svarende, kulturhus som rummer konference/
teatersal med scene, auditorier, male‐atelier,
bibliotek og meget andet.

Regning i 7. klasse
Vi har i 7. klasse regning i hovedfag, og er gået
i gang med algebra, bogstavregning. Vi regner
med a,b,x og y og løser ligninger med ube‐
kendte faktorer. Vi arbejder desuden med at
regne med parenteser og har udledt regler om
plus‐ og minusparenteser. Vi er lige begyndt at
gange et tal ind i en parentes, og har udledt
regnereglen: "Man ganger et tal med en par ‐
entes, ved at gange hvert led i parentesen med
tallet".
Herudover har vi arbejdet med matematiske
gåder, og fremover vil elever fra 7. klasse
præsentere ugens gåde i fredagsflyeren!
Sidse Camilla Sørensen

UGENS FREDAGSGÅDE
Som noget nyt vil 7. klasse hver uge
præsentere en hjemmelavet gåde i
FredagsFlyveren. Svaret på gåden kan
læses ugen efter!
I denne uge lyder gåden:
find de næste tal og bogstaver i rækken
U21 ‐ 16P ‐ S19 ‐ 14N ‐ Q17 ‐ 12L ‐ O15

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. Næste deadline er ONSDAG d 23. oktober kl 18.

UGENS FLYVER-PROFIL SKOLELEDERENS SPALTE

Efter en forhåbentlig afslappende og dejlig
efterårsferie, går vi nu de sidste måneder af år
2013 i møde.

1. Navn: Oliver Lund Petersen
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg går i 3. videregående. Jeg er overskole‐
repræsentant og står blandt andet for at
arrangere det årlige overskolestævne for
eleverne fra de danske Rudolf Steiner Skoler.
3. Hvor og hvornår er du født:
Jeg er født i Århus i 1995
4. Hvor bor du: Jeg bor i Bryrup
5. Hvad er din yndlingsmusik: For tiden er det
Red Hot Chili Peppers. Jeg hører i øvrigt
meget blandet musik.
6. Hvad er din livret: Farseret peberfrugt med
ris og flødesovs.
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
The Big Bang Therory. Det er en sjov serie.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Der er nok ikke så mange der ved at jeg taler
bedre engelsk end jeg taler dansk. Jeg har
gået på en Rudolf Steiner skole i New
Zealand. Og så kan du skrive at jeg godt kan
lide at lave mad.
9. Har du en hobby: Det er lidt svært at få tid
til en hobby i øjeblikket, da al min tid går
med at skrive årsopgave. Jeg skriver om
Maorierne, de indfødte på New
Zealand.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Tænketank – det er meget udfordrende.
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Fællesskabet og
den særlige måde man lærer på. Jeg er
egentlig ret tilfreds.
12.Hvad synes du egentlig om at flyve: Jeg
kan meget godt lide at flyve, bare det ikke
er alene.

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

Endnu en lørdagsskole og månedsfest står
snart for døren, nemlig nu på lørdag d. 26.
oktober. Som tidligere meddelt vil vi denne
dag også holde Åbent hus og invitere alle
interesserede indenfor. Her vil der være
mulighed for både jer og folk udefra at
overvære en hovedfagstime, høre foredrag om
skolens pædagogik, få en rundvisning eller en
snak i Spørgehjørnet. Der vil også være
mulighed for at få sig en lækker, og billig, øko‐
logisk frokost i caféen. Tag naboen, venner og
familie med og lad os sammen skabe en
hyggelig lørdag!
Allerede torsdag d. 7. november kl 16 – 19 slår
vi dørene op igen, idet vi vil deltage i Dansk
Friskoleforenings landsdækkende kampagne
ÅBEN SKOLE. Kampagnen ønsker at sætte
fokus på forældres mulighed for at vælge den
skole der pas‐ser bedst til dem og deres barns
behov. Vi vil bl.a. også denne dag lave
Spørgehjørnet, hvor vi meget gerne vil have
forældre med.
Det samme gør sig gældende fredag d. 15.
november, hvor handelsstandsforeningen i
Skanderborg afholder Sort nat i byen. Også
her vil vi være til stede med en bod, hvor det
ville være dejligt med forældre‐deltagere.
Så hold jer ikke tilbage, hvis I har lyst til at
være med til at udbrede viden om vores
dejlige pædagogik og skole!
November måned afslutter vi på behørig vis
med vores traditionelle og hyggelige julebasar
lørdag d. 30. november.
Som et nyt tiltag på skolen, har vi i dette
skoleår startet en lektieklub for 5.‐8.kl. Her
kan man sidde i ro og fred med sine lektier og
få hjælp af Mourits Dahl‐Hansen, hvis man har
brug for det. Klubben er velbesøgt og en
hyggelig eftermiddagsoase.
Efter en yderst vellykket arbejdsdag med
mange flittige hænder, står skolens og børne‐
husets nye solcelleanlæg klar. Der mangler
kun de sidste tilslutninger, inden vi kan begyn‐
de at producere billig og bæredygtig energi.
Derudover er der også skabt mulighed for nye
undervisningsprojekter med relation til
anlægget. Det bliver spændende at følge. Tak
for den store opbakning til projektet.
Venlig hilsen, Iben Munk

Det sker ...
OKTOBER
Lørdag d 26.
10‐14
Skolen
Lysfest ‐ åbent hus
13‐15.45 Babuska
Hæklekursus
Søndag d 27.
00.00
SOMMERTID SLUTTER
Onsdag d 30.
16.00
Skolen
Konsultationer 1.vg.
Torsdag d 31.
Halloween
NOVEMBER
Lørdag d 2.
13‐15.45 Babuska
Lør/søn d 2.‐3.
Audonicon
Torsdag 7.
16‐19
Skolen
Tors/fre 7.‐8.
Babuska
Fredag d 8.
16‐17.30 Skolen
Søndag d 10.
Onsdag d 13.
19.30
Audonicon

Fredag d 15.
i byen
Søndag d 17.
15.00
Audonicon
Onsdag d 20.
19.00
Skolen
Babuska
Lørdag d 30.
10‐16
Skolen

Hæklekursus
fylder 30 år
Festdag og åbent hus
Åben skole
Lanternefest
Fredagssalon
Mortensaften
Foredrag ved
Jakob Andersen og
Niels Henrik Nielsen
‐ en aften om
“Frihedens Filosofi”
Sort nat
Jazz koncert
med Mette Juul
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Julebasar

Nyt fra Børnehuset
Så er det igen blevet efterår! Igen er det tid til
at nyde træernes smukke farver, luftens
klarhed og den intime skumringsstemning ‐ og
vi må så bare tage vådt tøj, forkølelser og lidt
for mørke morgener med i købet :‐)
Vandpytter er jo én af denne tids allerbedste
'legeredskaber'. Dagligt er vi vidne til de mest
vidunderlige og udforskende lege med dette
skønne element. I disse lærings‐orienterede
tider kan vi kun sige, at sådan en vandpyt er
en fantastisk læremester – og så er den jo helt
lavteknologisk og billig i drift! Til forskel fra
mange andre institutioner er det vores læ‐
rings‐profil at vælge vandpytten frem for et
Ipad læringsspil, og i disse dage bliver vi fuldt
ud bekræftet i denne holdning. Det giver lidt
mere vådt tøj, men vi håber at I ligesom os
kan opleve, at det er det hele værd.
I Børnehuset Babuska søger vi en pædagog til
vores vuggestuegruppe Vildrosen i 31 timer.
Som pædagog i Vildrosen vil du indgå i et
etableret team, som dagligt varetager det
pædagogiske arbejde med 12 vuggestuebørn.
Vi lægger stor vægt på en hjemlig og tryg
atmosfære i de enkelte grupper. Dette under‐
støttes af pædagogikkens fokus på rytme og
genkendelighed i dagligdagen. Tiltrædelse
d.1.1.2014. Løn efter BUPLs takster.
Ansøgningsfrist d.29.10.2013 kl. 12.
kontakt Tina Lauritsen tlf. 86511983.

