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UGENS CITAT
”Sjælen helbredes ved at
være i selskab med børn”

Engelsk ordsprog

FREDAGSGÅDEN
Jeg har huller i toppen og bunden og i
begge sider, alligevel kan jeg holde
vand. Hvad er jeg?

Svar på sidste uges gåde er: For at bruge det
samme gulvtæppe fra Arne Elds gamle kontor (som
var 9x12 meter med en
blomsterkumme på 1x8m i
midten af lokalet) i hans
nye kontor (som var
10x10m og uden blom ‐
sterkumme), og samtidig
sørge for at skære tæppet
i så få stykker som muligt,
måtte pedellen skære det
sådan her ‐ 

og sætte stykkerne 
sammen sådan her ‐
for at få tæppet til at
passe til det nye lokale

Livet i Børnehuset
Legebørn
Vuggestue‐  og
b ø r n e h a v e b a r n e t
er skabt til at  lege!
Derfor  lader  vi  i
B  ø  r  n  e  h  u  s  e  t
Babuska  først  og
fremmest  børnene
være legebørn. I legen bruger barnet alle sine
sanser,  og  det  lærer  og  udvikler  sig  ved  at
efterligne de voksnes handlinger.
Vuggestue‐ og børnehavebarnet påvirkes  for
livet  af  kvaliteten  og  stemningen  i  dets
omgivelser. Farver og genstande  i  rummene,
måden vi taler til og med hinanden på, samt de
handlinger vi udfører i dagligdagen, er alle ting
der har betydning for det lille barns udvikling.
Derfor  bestræber  vi  os  på,  at  dagligdagen  i
Børnehuset Babuska er præget af en naturlig
og glad stemning, og at de fysiske omgivelser
er venlige.
Det  pædagogiske  grundlag  for  Børnehuset
Babuska  bygger  på  de  tanker  Rudolf  Steiner
fremlagde om livet og menneskets udvikling. 
Udgangspunktet for pædagogikken er, at men‐
nesket 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  voksne  gøre.  Det  er  handlingen,  der
tæller.  Det  er  derfor  væsentligt,  at  voksne  i
deres handlen og gøren er gode forbilleder for
børnene.
Livet  i  Børnehuset  former  sig  efter  3  grund‐
værdier  i vores pædagogiske arbejde:  rytme,
efterligning og barnets sanser.

Rytme
Vuggestue‐  og  børnehavebarnet  gennemgår
en stor udvikling. For at støtte denne udvikling
og skabe en indre tryghed giver vi i Børnehuset
Babuska børnene faste rytmer. De samme ting
gentages  og  sker  i  samme  rækkefølge  ‐  ikke
stift  og  pendantisk,  men  levende.  Vi  skifter
mellem fælles aktiviteter og fri leg. I de fælles
aktiviteter erfarer og  lærer børnene nyt og  i
den frie leg bearbejder de frit nye indtryk.
Dagens rytme i børnehaven og vuggestuen er
hver  dag  den  samme,  og  ugen  har  også  sin
faste  rytme,  som blandt andet afspejler  sig  i
den fælles beskæftigelse, der skifter fra dag til
dag. Årets rytme afspejler sig  i vores årstids‐
fester, som følger årets gang i naturen og også
knytter sig til de kristne højtider.

Efterligning
Børn  oplever  verden,  sådan  som  vi  voksne
viser den for dem. Derfor er det meget vigtigt
for os, hvordan vi voksne agerer i dagligdagen.
Vi bestræber os på at være autentiske voksne,
der tager ansvar for vores handlinger, følelser
og tanker. Vi lægger vægt på at skabe en posi‐
tiv atmosfære mellem både børn og voksne,
og  vi  har  fokus  på,  at  vores  gøremål  er
efterligningsværdige for børnene og kan give
inspiration til gode lege.

Barnets sanser
Det er vores pædagogiske holdning, at barnets
sanseoplevelser  har  stor  betydning  for  dets
motoriske,  sociale,  kognitive  og  sjælelige
udvikling. Derfor  giver  vi dagligt børnene en
bred vifte af naturlige sanseoplevelser, såsom
sange,  eventyr,  duften  af  friskbagte  boller,
s t e a r i n l y s e t s
varme  og
oplevelse  af
naturens  ele‐
menter.
Vi er som oftest
ude  både
formiddag  og
eftermiddag, og
her  får  børnene  rig  mulighed  for  at  opleve
årstiderne, udfordre deres krop i træer, sans‐
egynge  og  huler  eller  bare  undre  sig  lige  så
stille over en kravlende bille. Vores legetøj er
enkelt og  fremstillet af naturmaterialer, som
både giver gode føleoplevelser og stimulerer
børnenes fantasi og egenaktivitet.
Vi  lægger  også  meget  vægt  på  kvaliteten  i
vores mad, som altid er af økologisk eller bio‐
dynamisk kvalitet. Tilberedelsen af maden er
en  integreret  del  af  de  pædagogiske
aktiviteter, der stimuleret alle sanser.

Mærkværdig fuglerede
FredagsFlyveren har modtaget dette billede
af en højst forunderlig fuglerede i et af
skolens træer. Er der nogen der ved, hvilken
fugl der mon har bygget den? Er der unger?



1.  Navn: Noah Ryan Bartels Nichols 
2.  Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:

Jeg går i 0./1. klasse. I Audonicon kan jeg
godt lide at kigge på tingene i butikken.  

3. Hvor og hvornår er du født: Jeg er født i
Californien i USA den 5. oktober 2006. Men
det eneste jeg kan huske om at bo i Amerika 
er at vi var i Disneyland. Men jeg tror vi 
boede i en by.

4. Hvor bor du nu: Jeg bor på en lille gård i 
Tepstrup sammen med min mor og min far 
Tue og vores hunde Pixi og Nanna, vores kat
Ib, og 7 høns, 14 kyllinger, 9 får, 14 lam og
3 traktorer

5. Hvad er din yndlingsmusik: Rockguitar!
Især når min far spiller, men han spiller nu
mere almindelig guitar efter en bog. Jeg
kan også godt lide Bassim.

6. Hvad er din livret? Spare ribs!
7. Hvad er det bedste du har læst, set i 

biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Filmen Frost. Og så læser jeg Anders And
og Flunkerne.

8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg har en stor familie i USA med min Papa
og Gran og mange onkler og fætre og
kusiner. Og så har jeg en hemmelig hule i
en kornmark.

9. Har du en hobby: Jeg er tingfinder og elsker
at finde ting i naturen, især sten med hul i
og fjer og blomster. Og så studerer jeg biller 
og insekter under lup.

10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Mit yndlingsspil er badminton, og jeg kan
godt lide at lege krigsmand med pistoler, og
så er jeg vild med at hoppe på trampolin

11.Hvad er det bedste ved RSS/Babuska/
Audonicon: At vi spiller teater, og at vi godt
kan finde på at få is, og at vi er gode venner  

12.Hvad er det værste? Når børnene driller
hinanden. Det er bedst at være venner.

13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg elsker at flyve, og jeg har fløjet over 50
gange til fx USA, Tyrkiet og Norge. I sidste
weekend fløj jeg til Oslo sammen med min
onkel for at besøge min amerikanske Daddy.
Det var sjovt, for ude midt på vandet kunne 
vi se både Norge og Danmark fra luften på
samme tid!
Vi flyver med Ryan Air, og det kalder jeg mit
eget flyselskab, fordi jeg hedder Noah Ryan!

Det sker ...
JUNI

Fredag d 20
19.00 Skolen 3. vg opfører skuespillet

“Stormen”
Lørdag d 21.
13.30 Audonicon Studietur til Øm kloster

Turleder Anders Høier
Fredag d 27.

Skolen Afslutningsfest i børnehave
klassen

14.00 Babuska Sommerfest med forældre
Lørdag d 28.
8.05‐12 Skolen Sommerafslutning

Mandag d 30. juni til og med søndag d 17. august
holder skolen sommerferie

UGE 28, 29 og 30 holder Babuska sommerferie

AUGUST

Mandag d 18.
8.05 Skolen 1. skoledag for alle undtagen

1. klasse
Tirsdag d 19.
8.05 Skolen 1. skoledag for 1. klasse
Onsdag d 20.
19‐21.30 Skolen Bestyrelsesmøde

UGENS FLYVER-PROFIL

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon

Vi har et stort udvalg af antroposofisk 
l i tteratur (også på tysk og engelsk),
trælegetøj, kort og lys, æteriske olier, papir,
farver, krystaller, økoslik, Weledaprodukter
og mange andre spændende ting. 
Kom selv og se :-). 

Åbningstider i butikken:
Tirsdag-Torsdag: 13-16, Fredag: 10-14

+45 86 52 11 17
bogsalg@audonicon.dk 

www.audoniconsbogsalg.dk

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

SKUESPIL

Stormen
af W. Shakespeare

3.videregående inviterer til deres afsluttende
skuespil iaften. Alle interesserede, forældre
og gamle elever er velkomne. Vi spiller
klokken 19.
Stormen er W.Shakespears sidste værk (1610‐
11). Det er en dramatisk komedie. Stormen er
en magisk fortælling hvor ingen rigtig ved,
hvad der er virkelighed og hvad der er illu‐
sion. Stykket er gammelt, men temaet er evig
aktuelt; er vi mennesker os selv, når vores
handlinger bringer os væk fra den kendte ver‐
den, eller er vi fremmede for os selv, når vi
konfronteres med vores drømme og fasthold‐
er illusionen. 
Stykket handler om fortvivlelse, løgn og anger
samt magt og kærlighed. 
Skuespillet er skrevet for 400 år siden, men
vores forstilling finder sted i nutiden.
Vel mødt og på gensyn.

Hilsen 3.vg. og Lars Thetmark

Et stigende antal lærere i de offentlige skoler,
navnlig i Schweiz og i Sverige har taget adskil‐
lige af Rudolf Steiners metoder i brug. Det har
således vist sig, at Rudolf Steiners pæda‐
gogiske 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.


