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UGENS CITAT

”Erfaring bør være den
ballast, som holder båden
på ret køl og det ror,
hvormed man holder den
rette kurs”
Indsendt af
Kim Hermansen

Så er det forår! Snart kommer påsken, og i Børnehuset pibler det frem med forårsblomster, knop‐
per på træernes blade og forårskåde legebørn! Indenfor er der også forårsstemning rundt i kro‐
gene: Malede æg på grønne grene, små karsehaver, potter med hvedespirer, uldlam på 'græs'
osv. Vi nyder foråret og alle de aktiviteter, som årstiden kalder på.

Påskefest
Fredag d. 11. april holder vi påskefest i børnehavegrupperne. Gad vide om påskeharen igen i år
har været et smut forbi og lagt æg i rederne? Vi håber det, for så kan vi nemlig trille æg, når vi
kommer tilbage i børnehaven! I vuggestue‐grupperne fejres påsken stille og roligt på 'vuggestue‐
vis' med sange om påskeharen og små harebrød.
Påsken er frugtbarhedens tid, hvor naturen igen begynder at vågne efter vinterens dvale. Ægget
er fra gammel tid et tegn på frugtbarhed og derfor spiller ægget en stor rolle i børnehavens påske‐
fest. Vi maler påskeæg og hænger dem op i påsketræets grene, sår karse i små bakker, pynter
med gult for solen og grønt for græsset. Dagen før påskefesten laver vi reder og lægger mad til
påskeharen ude i naturen. Måske er vi så heldige, at påskeharen kommer med et æg til os.

Fælles forældremøde og årsmøde
Onsdag d. 30. april inviterer vi alle husets forældre og medarbejdere til fælles forældremøde og
årsmøde. Temaet for forældremødet er børns behov for søvn og hvile, og vi har engageret fami‐
lieterapeut og pædagog Gitte Drewes til at komme og inspirere os og skabe dialog om emnet.
Derefter holder vi det årlige årsmøde, hvor der bl.a. skal vælges nye forældrerepræsentanter til
bestyrelsen.
Venlig hilsen, Tina Lauritsen

Børnehusets pædagogik
Det pædagogiske grundlag for Børnehuset Babuska bygger på de
tanker Rudolf Steiner fremlagde om livet og menneskets udvikling.
Disse tanker kaldte han for antroposofi = visdom om mennesket (antro
= menneske, sofia =visdom). Udgangspunktet for pædagogikken er, at
mennesket overordnet udvikler sig trinvis i syvårs perioder.
Ifølge Rudolf Steiner lærer børn i de første syv år livet at kende, ved i
deres leg at efterligne de voksne. Børn efterligner det, de ser de vok‐
sne gøre. Det er handlingen, der tæller. Det er derfor væsentligt, at de
voksne i deres handlen og gøren er gode forbilleder for børnene.
For at understøtte børnene i at lære verden at kende og lære at færdes
i den, arbejder vi i Børnehuset Babuska meget med genkendelige ryt‐
mer ‐ i dagen, ugen og gennem året. Vi tager desuden afsæt i at stim‐
ulere børnenes sanser med naturlige og kvalitetsbevidste sanseo‐
plevelser. Dette gør vi, fordi stimulering af alle sanserne har stor
betydning for børnenes motoriske, sociale, kognitive og sjælelige
udvikling.

Bærbare computere
efterlyses
I overskolen skal eleverne af og til kunne
åbne en computer for at arbejde i regneark,
CAS‐værktøj (dvs. computeren som avanceret
regnemaskine), tekstbehandling, internet osv.
De fleste har en bærbar computer at tage
med, men der er også nogen, der mangler. Og
helst vil vi undgå at kræve, at forældrene skal
ud og investere.
Mange danske hjem flyder over med kasseret
elektronik. Har du en gammel maskine, du vil
donere, så skolen kan have et lille lager? Den
behøver ikke kunne noget særligt!
Så bliver vi taknemmelige.
Kontakt Martin Haugaard
2837 6065

FREDAGSGÅDEN
Hvorfor skulle den lille sky i
skole?
Svar på sidste uges gåde er: Det har
ingen betydning om marathon ‐
løberen skifter trøje, for 80 minutter
er det samme som en time og tyve
minutter.

Send indlæg til kontor@rss8660.dk - alt har interesse og kommer med, hvis der er plads. Deadline er ONSDAG AFTEN.

UGENS FLYVER-PROFIL AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon
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

1. Navn: Linn Frederikke Koch
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg går i 8. klasse. Jeg har gået her siden
børnehaven. Jeg startede faktisk i Babuska
allerede da jeg kun var to år gammel, så jeg
har været her i 12 år.
3. Hvor og hvornår er du født:
På Skejby sygehus, den 21. september 1999.
4. Hvor bor du: På Bygaden i Stilling
5. Hvad er din yndlingsmusik: Jeg kan lide det
meste musik. Jeg har hørt meget Vinnie Who
på det sidste. Jeg hører aldrig klassisk, men
det spiller jeg jo også selv her på skolen.
6. Hvad er din livret: Jeg kan lide det meste
mad, selv om jeg måske også er lidt kræsen.
Mine livretter lige pt er spinat‐feta‐pie og
lasagne. Jeg kan rigtig godt lide friske
grøntsager, men jeg bryder mig overhovedet
ikke om wokstegt grønt eller ovnbagte
gulerødder og rødbeder!
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Min far arbejdede på Århus teater og nu er
han scenemester på Musikhuset, så jeg har
set en del teater. Da jeg var mindre så jeg
Bamses bamlet, og før jul så jeg general‐
prøven på Nøddeknækkeren. Det var rigtig
flot. Min yndlingsfilm er “Det femte element”
og jeg er ret vild med Harry Potter filmene.
Jeg følger ikke rigtig med i noget i fjernsynet.
Jeg tror den bedste bog jeg har læst var
“Den røde sofa”
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg blev født med en læbe‐gumme‐gane
spalte på 2 cm, som er blevet syet sammen
over flere gange. Første gang da jeg var godt
et år, og jeg har været på hospitalet 5‐6
gange pga det, så jeg er ikke så vild med
hospitaler, selv om de har hjulpet mig :‐).
9. Har du en hobby: Jeg har spillet trommer og
gået til dans og tennis, men nu har jeg
for travlt med skolen til at have tid til mere.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Hver sommer spiller vi yatsy hos min mormor
på Bornholm. Det er en sjov tradition.
11.Hvad er det bedste ved RSS/Babuska/
Audonicon: Det er en lille skole med et godt
sammenhold. Man kan snakke med alle.
12.Hvad er det værste? At æbletræerne er
blevet fældet. Dem brugte jeg meget tid i da
jeg var mindre, så jeg synes det er synd for
dem der er mindre nu, at de ikke har fornøj‐
elsen at vokse op med dem.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg kan godt lide det. Jeg har fløjet til Paris
og Ægypten ‐ men da fik jeg ondt i ørerne!

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

Steiners ideer
Et stigende antal lærere i de offentlige skol‐
er, 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 tænkende, 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.

Indvielsens
port
‐ er et moderne mysterie‐
drama af Rudolf Steiner.
Dramaet illustrerer, hvordan
nutidsmennesket finder
vejen til den oversanselige
verden og dermed til sig selv
igennem de prøvelser og
udviklingsmuligheder, det
møder i livet ‐ individuelt og
sammen med andre. Stykket
er en viderebygning på ‐ og
en art ”socialrealistisk”
dramatisering af de billeder,
Goethe lagde ind i
”Eventyret om den grønne
slange og den skønne lilje”.
Her forsøger Goethe at
beskrive menneskets mål og
mening.
Klaus Barfod har bearbejdet
fortællingen til dansk og
instruerer stykket.
Han er tidligere steinerlærer.

Det sker ...
APRIL
Lørdag d 5.
16.00
Audonicon
Tirsdag d 8.
16‐17
Skolen
Onsdag d 9.
19.30
Audonicon

Indvielsens port
Michaelskolen opfører Rudolf
Steiners første mysteriedrama
Forretningsudvalgsmøde
Meditation
Foredrag v Ellen Thuesen,
pensioneret lærer v Rudolf
Steiner skolen i Odense

Fredag d 11.
Babuska
Påskestemning og påskefest
Lørdag d 12.
8.05‐12 Skolen
Påskefest
Mandag d 14.‐mandag d 21.
Skolen og
Babuska
Påskeferie
Søndag d20.
10.00
Audonicon
Påskeforedrag
v Niels Henrik Nielsen
Onsdag d 23.
19‐21.30 Skolen
Bestyrelsesmøde
Søndag d 27.
15.00
Audonicon
Folkemusik koncert med
kvartetten Trias
Onsdag d 30.
19.00
Babuska
Forældremøde for hele huset
Årsmøde kl 20.30
MAJ
Lørdag d 3.
08.05‐12 Skolen
Torsdag d 8.
19.15
Skolen
Fredag d 9.
19‐21
Skolen
Søndag d 11.
15.00
Audonicon

Majfest
Forældremøde 1./2. klasse
Forårskoncert

Folkemusikkoncert med
Brask, Graae & Enevoldsen
Fredag d 16. ‐ Store Bededag ‐ Babuska og skole lukket

