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UGENS CITAT

”En ven er én, der kender
dig som du er, forstår hvor
du har været, accepterer
hvad du er blevet, og stadig
nænsomt lader dig vokse.”
William Shakespeare
(1564-1616)

Litteraturundervisning

FASTELAVN

Til fastelavn er børnehaven forvandlet til et
eventyr og vi inviteres til fest hos Kong Vinter
eller måske hos Havkongen.
Vi mødes udklædte som riddere, prinsesser,
alfer, trolde, dyr eller ... Vi bruger gerne vores
fantasi og bruger ikke masker, da det skræm‐
mer de mindste børn. Vi trækker katten af
kisten og spiser fastelavnsboller.
Det er nu, vi vender tankerne mod de første
spæde forårstegn og alle de små spirer, der
snart begynder at pible frem. Vi vækker de
blomsterløg, som vi plantede under
Michaelsfesten, ved hjælp af vores fastelavns‐
ris og en sang.

dage med musik og sang, skuespil og recita‐
tioner, masker og opvisning af vilde, flotte,
fantastiske og fantasifulde kostumer.
Hver klasse har sit eget tema, og der synges og
danses og reciteres så det er en fryd ‐ til stor
fornøjelse for publikum i alle aldre.
Bagefter er der tøndeslagning (udendørs af
hensyn til ørerne), og festen slutter med
fastelavnsboller, saftevand, kaffe og te til alle.

Skolen holder samtidig fastelavnsfest i salen
som er pyntet til lejligheden. Der er liv og glade

UDSTILLING AF ÅRSOPGAVER
3.vg.'s årsopgaver udstilles lørdag den 8. marts kl. 11‐15 i skolens sal
De skriftlige opgaver er håndindbundne og i sig selv værd at se, ligesom der er praktiske og
kunstneriske arbejder af høj kvalitet til alle opgaverne. Eleverne er selv til stede og kan fortælle
og svare på spørgsmål.
Årets udstilling byder bl.a. på
HJEMMEBYGGET HØJTTALERTEKNOLOGI
HÅNDBYGGEDE MUSIKINSTRUMENTER
MALERIER
KORTFILM
STANDARDDANS
OG MAORISMYKKER!
Alle er velkomne. Fri entré. Café med kaffe, te og kage.

Skolens afgangsklasse, 3. videregående, har nu
modtaget litteraturundervisning for sidste
gang i deres Steiner skoletid.
Hvad er i grunden tankerne bag Steinerskolens
litteraturundervisning?
Først og fremmest er faget et dannelsesfag.
Eleven stifter et nært kendskab til nogle af ver‐
dens væsentligste litterære mesterværker.
Disse værker præsenterer alle og på hver
deres måde menneskets evne til at tænke over
tilværelsen, hvad enten det har været helt
nære problemstillinger eller problemstillinger
af metafysisk karakter.
Vi har bl.a. læst udsnit fra så forskellige bøger
som Sofokles, Biblen, Dante Alighieri,
Shakespeare, Daniel Defoe, J.W. Goethe,
Søren Kierkegaard og Johannes V. Jensen.
Mere end 1000 års europæisk litteraturud‐
vikling, samlet på blot tre ugers hovedfag.
Prøv at forestille dig, at du skulle gøre det
samme? Ganske rigtigt, vi har haft travlt.
Jeg kan garantere, at eleverne har arbejdet
hårdt med eksistentielle problematikker. Vi
har vendt og drejet menneskets udvikling, vi
har beskæftiget os med moral og etik, under‐
søgt samfundenes og kulturernes udvikling, og
i det hele taget søgt at få et overblik over et
emne der synes at være uendeligt.
Hilsen Lars Thetmark,
litteraturlærer i overskolen

FREDAGSGÅDEN
Hvad er næste nummer i talrækken?
1
11
21
1211
111221
312211
Svar på sidste uges gåde: Ordet “kort” er kortere,
når man lægger 3 bogstaver til det

Send indlæg til kontor@rss8660.dk - alt har interesse og kommer med, hvis der er plads. Næste deadline er ONSDAG d 26. februar.

UGENS FLYVER-PROFIL

Det sker ...
FEBRUAR
Fredag d 28.
Babuska og skolen

Fastelavnsfest

MARTS
Søndag d 2.
15.00
Audonicon
Fascinerende dokumentar
med danske undertekster

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon

1. Navn: Eliza Maria Jakobsen Legg
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg går i 3. klasse, jeg har gået her siden
børnehaveklassen. Lige nu har vi matematik,
og vi er ved at lære at dividere.
3. Hvor og hvornår er du født:
I Kolding, den 1. oktober 2004.
4. Hvor bor du: I Hertha. Der er jeg glad for
at bo, for jeg har mange gode venner. Min
mor står for bageriet, og min far hjælper
med at organisere store fester og den slags.
5. Hvad er din yndlingsmusik: Marie Key og
Medina.
6. Hvad er din livret: Pizza!
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Jeg har set en rigtig god film ‐ Far til Fire:
Onkel Sofus vender tilbage. Og jeg er igang
med at læse Alle vi Børn i Bulderby. I fjern‐
synet ser jeg mest Ultra, iCarly er et af mine
favoritprogrammer
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg har reddet to fugle og en mus sidste
år i sommerferien. Jeg har været en del i
England fordi min farfar og farmor, og min
fars lillebror og mine to kusiner bor
derovre. Men der er egentlig mange der
ved meget om mig, for jeg kan godt lide
at fortælle ting.
9. Har du en hobby: Jeg går til klaver, og
så kan jeg godt lide at tegne og male og
skrive.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Min yndlingsleg er “hund og ejer”, og mine
yndlingsspil er Uno, Ludo, og pizzaspil, som
man laver med fyldet med bivoks og så skal
forsøge at kaste det på med en katapult.
Og jeg synes også Charades er rigtig sjovt,
det er der hvor man skal gætte hvad man
er uden at sige noget.
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Gode venner.
12.Hvad er det værste? Når der er nogen der
er uvenner.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg elsker det! Jeg har fløjet mange gange
til England. Det sjoveste er, når man letter
kilder det i maven. Men det værste er, når
det trykker i ørerne. Da jeg var lille var jeg
lidt bange for at styrte ned, men det eneste
jeg er bange for nu er, om vi nu kommer for
sent til flyet.

Vi har et stort udvalg af antroposofisk
litteratur (også på tysk og engelsk) ,
trælegetøj, kort og lys. Vi er forlagsforhandlere af bøger fra Antroposofisk
Forlag, Forlaget Jupiter, Forlaget Arché og
Antropos Forlag og skal derfor ikke først
have disse bestilt hjem for at kunne levere.
Åbningstider i butikken:
Tirsdag-Torsdag: 13-16, Fredag: 10-14
+45 86 52 11 17
bogsalg@audonicon.dk
www.audoniconsbogsalg.dk

Mandag d 3.
Skolen
Tirsdag d 4.
16‐17
Skolen
Lørdag d 8.
11‐15
Skolen
Tirsdag d 11.
16‐17
Skolen
Onsdag d 12.
19.30
Audonicon
Fredag d 14.
16‐17.30 Skolen
Onsdag d 19.
19‐21.30 Skolen
19.30
Audonicon
Lørdag d 29.
9‐17
Audonicon

Rumgeometri
Skolens 1.vg. har nu haft hovedfagsperioden
om rumgeometri.
Har De, kære læser, tænkt over, at to planer
har en skæringslinie fælles? Eller at tre planer
altid skærer hinanden i netop ét punkt? Eller at
fire planer danner seks skæringslinier og fire
skæringspunkter, og at de tilsammen
afgrænser et tetraeder? ‐ Ikke?
Så spørg i 1.vg., hvis De vil vide mere.
Illustrationen viser, hvordan tre eller flere
linier, som to og to har et plan fælles (men
hvor tre af dem ikke ligger i samme plan), er
elementer i et såkaldt strålebundt.
Martin S. Haugaard
matematiklærer

Folkemusikkoncert med
Schmykkers Nøkker
3.vg afleverer årsopgaver
Forretningsudvalgsmøde
Offentlig udstilling af 3.vg.s
årsopgaver. Alle er velkomne.
Forretningsudvalgsmøde
Teknologi, medier og
menneskelighed
Foredrag Niels Henrik Nielsen
Musikalsk Fredagssalon
Bestyrelsesmøde
Imaginativ tænkning
foredrag v Troels Ussing
En dag om engle, ærkeengle
og archai
Foredrag Niels Henrik Nielsen
Sprogforming ved
Dorthe Rosendahl
Kunstforedrag ved
Hanne Winterber
Eurytmi ved Bente Møller

Le Grand Jour en
Tricotant
I vinterferien var vi en tur i Frankrig. Se hvad vi
fandt på en tankstation på motorvejen!
Emilie, 1./2. klasse
Tegning: Kristian Steenbock

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

Gårdbutikken GED & GRØNT
‐ årstidens økologiske frugt og grønt

‐ gedekød, pølser og gedegouda

HERTHA - Tyges Gårdbutik
Hertha er et levefællesskab for 25 udviklings‐
hæmmede og 150 “normale” beboere
MÆLK ‐ BRØD ‐ KAGER ‐ BOLCHER
Vi har også glutenfrit brød

10 gode grunde til at
vælge en Steinerskole:
9.

FÆLLESSKAB OG KULTUR
- EN DEL AF SKOLEN

En Steinerskole er mere end en skole.
Den er også et kulturcentrum med koncerter,
foredrag, skuespil, cirkus og markeder, som også
familier og lokalsamfund bliver en del af.
Det er ikke blot lærere og elever, der føler
ejerskab til skolen, det gælder også forældrene.
De bidrager nemlig aktivt i forskellige
sammenhænge, f.eks. ved markeder,
skolelørdage og arbejdsdage.
På den måde får forældrene indsigt i barnets
skole, og barnet oplever, at skolen ikke kun er
lærernes og elevernes skole, men også
forældrenes.

