
                         

    

   

5 - 6 årige børn er ivrige efter at lære. De er ikke længere bare efterlignere af de voksne, men de 
vil gerne kunne det de voksne kan, også når det kommer til at skrive. De vil gerne skrive deres 
navn, og deres klassekammeraters navne, far og mor og deres navne og meget m
vi. Vi har et skrivehefte som kommer frem med jævne mellemrum. Det vi 
ved den pædagogiske indlæring, som finder sted fra 1.kl. Denne skolens pædagogik kan man høre 
om på informationsaften tirsdag den 20. januar kl.
velkomne.
Et lille blik ind i bh.kl.: Når vi skriver er det som en eurytmisk leg. Og det er sjovt: "Det bogstav 
kender jeg, for det er også i mit navn!" - ja og i mit.... eller i min fars navn." 
det hedder. "Pludselig siger en dreng: "Skal vi ikke skrive benzintank." Alle er begejstrede. Med 
tungen lige i munden eller med læberne fast knebet sammen bliver der skrevet af efter 
bh.kl.lederen. Midt i det hele udbryder en dreng: "Nej nu gider jeg ik
situationen og hvem barnet er kan svaret være: " Det er også et langt ord, så kan man også blive 
træt." - Eller" Men du mangler jo kun et bogstav, så har du skrevet benzin." 
måske tegne en benzintank på siden eller en af de biler, som skal hen og have benzin på?"
"Du kan også gå hen og finde glas og kande frem, så kan vi alle få et glas saft bagefter."

I børnehaveklassen står alt i forberedelsens tegn. Vi skal:
- Stimulere til læring af kommunikative færdigheder ( hensigt
- Videreudvikle færdigheder
- Optræne til selvstændighed
- Indlære adfærdsregler
- Lære fællesskabsregler

I børnehaveklassen er børnene for første gang kun sammen med jævnaldrende. De skal finde sig 
selv i denne nye form. Dertil har vi den store glæde stadig at bo sammen med børnehavebørn , 
hvor børnene får lov til at være de store blandt de små, før de til sommer sk
blandt de store. Børnehaveklasseåret er som en sommer: Det er den tid, hvor alti
modningsprocessen er vigtig og kræver varme og lys. Det gør vi vort bedste for at skabe og lade 
leve i hverdagen. Tak til børnehavepædagogerne, som har gjort et stort arbejde på alle disse 
læringsområder før de begynder i bh.kl. Sammen lægger
begynder med 7 år.     

Nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske

Af Karen Margrethe Jørgensen, børnehaveklasseleder

Jo, jo, vi skriver da i børnehaveklassen

							

                       

-------

Fantasillioner

Tusind millioner milliarder tr
det trillioner??? Hvad hedder de meget store 
tal rigtigt? Hvis man nu 
stjerner i universet…
hedder en billiard 

Det er et rigtigt godt spørgsmål! Der findes 
faktisk et europæisk system for navngivning 
af meget store tal 
Danmark følger det europæiske 
fører fejl

Her er først det europæiske system 
er tusind gange det foregående (tilføj tre 
nuller bagved): 
billion – billiard (
quadrillion 

Det amerikanske system
– billion –
sextillion
trillions”, ikke sextillion

For at øge forvirringen, er Storbritannien gået 
over til det amerikanske system
Og i ældre tid brugte vi det amerikanske!

Så det sikreste, når man bruger disse store 
tal, er at angive værdien i videnskabelig 
notation bagefter, 
eksempel er en billion 
system, men 
journalister, der oversætter artikler om
amerikanske udland
ikke altid styr på begreberne.

Er alt på plads nu? Her er en rund quadrillion: 
1.000.000.000.000.000.000.000.000
Og fantasillioner, de findes kun i Andeby!
……………………………

FredagsgådeN
Du er ude i en regnskov i Afrika. D
faret vild, og vil gerne hjem
finder du vejen, der fører ud af skoven, 
men foran dig på vejen står en løve, en 
leopard og en jaguar. Du har et gevær, 
men det eneste, du har at skyde med, 
er to bedøvelsespile. 
du væk????
Svar senest	

Sidste uges 

+ Landbrugs

er ivrige efter at lære. De er ikke længere bare efterlignere af de voksne, men de 
vil gerne kunne det de voksne kan, også når det kommer til at skrive. De vil gerne skrive deres 
navn, og deres klassekammeraters navne, far og mor og deres navne og meget mere. Så det gør 
vi. Vi har et skrivehefte som kommer frem med jævne mellemrum. Det vi ikke gør, det er at pille 
ved den pædagogiske indlæring, som finder sted fra 1.kl. Denne skolens pædagogik kan man høre 

19:00 i skolens musiklokale, hvor alle er 

Når vi skriver er det som en eurytmisk leg. Og det er sjovt: "Det bogstav 
ja og i mit.... eller i min fars navn." "Jeg ved også hvad 

Pludselig siger en dreng: "Skal vi ikke skrive benzintank." Alle er begejstrede. Med 
tungen lige i munden eller med læberne fast knebet sammen bliver der skrevet af efter 
bh.kl.lederen. Midt i det hele udbryder en dreng: "Nej nu gider jeg ikke skrive mere!" Alt efter 
situationen og hvem barnet er kan svaret være: " Det er også et langt ord, så kan man også blive 

Eller" Men du mangler jo kun et bogstav, så har du skrevet benzin." - Eller "Så kan du 
ller en af de biler, som skal hen og have benzin på?"       

"Du kan også gå hen og finde glas og kande frem, så kan vi alle få et glas saft bagefter."

alt i forberedelsens tegn. Vi skal:
digheder ( hensigtsmæssig kommunikationsform )

børnene for første gang kun sammen med jævnaldrende. De skal finde sig 
nne nye form. Dertil har vi den store glæde stadig at bo sammen med børnehavebørn , 

hvor børnene får lov til at være de store blandt de små, før de til sommer skal være de små 
Børnehaveklasseåret er som en sommer: Det er den tid, hvor alting modnes. Og 

modningsprocessen er vigtig og kræver varme og lys. Det gør vi vort bedste for at skabe og lade 
leve i hverdagen. Tak til børnehavepædagogerne, som har gjort et stort arbejde på alle disse 
læringsområder før de begynder i bh.kl. Sammen lægger vi grunden til det egentlige skoleliv, der 
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I sultanens palads

Ugens	Citat:
” Terroristerne vinder i det øjeblik, vi 
..frygter hinanden

Af Karen Margrethe Jørgensen, børnehaveklasseleder

børnehaveklassen!  

							Opgør	med	en	myte

                            

--HVORFOR NU DET???--------

Fantasillioner

Tusind millioner milliarder trilliarder… eller er 
det trillioner??? Hvad hedder de meget store 

gtigt? Hvis man nu vil tale om antallet af 
i universet… Og er der noget, der 

hedder en billiard – udenfor billiardsalonen?

Det er et rigtigt godt spørgsmål! Der findes 
faktisk et europæisk system for navngivning 
af meget store tal – og et amerikansk. 
Danmark følger det europæiske – men ofte 

fejlagtige oversættelser til forvirring. 

Her er først det europæiske system – hvert tal 
er tusind gange det foregående (tilføj tre 
nuller bagved): Tusind – million – milliard –

billiard (nemlig!) – trillion – trilliard –
quadrillion – quadrilliard - quintillion - osv.

Det amerikanske system: Thousand – million 
– trillion – quadrilliion – quintillion –

sextillion  (men man siger normalt  ”a trillion 
, ikke sextillion). Altså ingen ”ard’er“. 

For at øge forvirringen, er Storbritannien gået 
over til det amerikanske system i nyere tid.
Og i ældre tid brugte vi det amerikanske!                    

et sikreste, når man bruger disse store 
tal, er at angive værdien i videnskabelig 
notation bagefter, altså som potens af ti. For 
eksempel er en billion 10

12
efter ”vores”

system, men 10
9 

efter det amerikanske. Og de 
journalister, der oversætter artikler om den 
amerikanske udlandsgæld, har helt sikkert 
ikke altid styr på begreberne.

Er alt på plads nu? Her er en rund quadrillion: 
1.000.000.000.000.000.000.000.000 (10

24
)  

Og fantasillioner, de findes kun i Andeby!               
……………………………Kilde: de.wikipedia.org,ksem…

FredagsgådeN
Du er ude i en regnskov i Afrika. Du er 
faret vild, og vil gerne hjem. Pludselig 
finder du vejen, der fører ud af skoven, 
men foran dig på vejen står en løve, en 
leopard og en jaguar. Du har et gevær, 
men det eneste, du har at skyde med, 
er to bedøvelsespile. Hvordan slipper 
du væk????                                           

senest	onsdag,	hvis	du	vil	være	med!      
Sidste uges løsning: 13%.Vinder: Agnethe  

dbrugs- og mejeriholdet, Hertha

19 uge 3 16. JAN. 2015

Ugens	Citat:
Terroristerne vinder i det øjeblik, vi   
frygter hinanden!”      Özlem Cekic på FB



DEADLINE: Har du noget til flyveren, send 

POSTkassen hænger ved skolens lærerværelse

BABUSKA
Velkommen til Jette
som medhjælper frem til sommer. Jette har 
tidligere arbejdet som vikar i huset
Klokkeblomsten 14 t.. ugentligt. Derudover har 
hun også
En gammel kending vil 
Klokkeblomsten 
den kom
fredag formiddag. I øjeblikket har vi også en 
virksomhedspraktikant
Klokkeblomsten. Hun 
Som vi tidligere har
Børnehuset siden nytår udvidet åbningstiden til 
kl. 06.30 
udvidede tidsrum har vi kun åbent ét sted i 
huset. I tidsrummet kl. 06.30 
vuggestuegruppe Anemonen, der er åbe
hentes børnehavebørnene hjem til egen stue. 
Om eftermiddagen kl. 16.30 
stue vuggestuegruppen Vildrosen.

AT spille til helligtrekonger

helligtrekongersspillet 
den skriftkloge 

Bente, h
for første gang? 

Nu er det jo et spil, der har
Steiner
skolekomedie. Betød det noget for dig? Og siger 
spillet dig noget, rent personligt? 
meget at være med til at give eleverne et skuespil, 
der er så stærkt. Et skuespil, der illustrerer hvor 
vigtigt det er aktivt at vælge det gode frem for det 
onde og ikke at lade andre vælge for sig. I stykket 
blev det eksemplificeret ved Herodes, der lod 
djævelen vælge for sig. Det medførte både døden 
for ham selv og for mange uskyldige mennesker.

Du sprang ind på et ret sent tidspunkt og lærte 
alligevel
vejledning af Dorthe Rosendahl. Hun instruerede 
mig bl.a. i hvordan jeg kunne opfinde gebærder til 
at udtrykke det jeg skulle sige. Derved fik jeg det 
på en måde ind i kroppen inden jeg lærte det rent 
tankemæssig
en seddel, som jeg gik rundt med i lommen. Så 
tjekkede jeg ind imellem om jeg kunne dem rigtigt.

Du har to børn på skolen. Hvad sagde de til at se 
deres mor på scenen? Du endte jo under 
bøddelen
det var fint. Jeg tror også

Kunne du tænke
Ja, det kunne jeg!

Ugens flyverprofil

Navn:	Anne Søballe	Vej

Hvad	laver	du på	skolen? Jeg	går	i	7.	klasse
og	har	gået	her	siden	5.klasse,	før	det	gik	jeg	
på	Stilling	skole.	

Hvor	og	hvornår	er	du født?																												
På	Odder	sygehus,	den	6.	maj	2001

Hvor	bor	du nu?	I	Stilling	sammen	med	min	
mor	Jette	og	min	bror	Anders,	og	to	hunde,	
Tia	og	Mocca

Hvad	er	din	livret?		Lasagne

Yndlingsmusik: Rasmus	Seebach	og	
Christoffer

Yndlingsbog: Dicte

Yndlingsfilm: Frost

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig? 		
At	jeg	har	været	søsyg	i	to	døgn,	da	vi	sejlede	
hjem	fra	Island	i	kraftig	storm!

Har	du en	hobby? Jeg	sysler	med	mange	ting,	
og	har	altid	gang	i	noget

Yndlingleg	eller	–spil? Jeg	har	ikke	et	
yndlingsspil,	men	jeg	er	en	dårlig	taber!

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?			 At	man	
kan	være	sammen	med	alle	uanset	alder	–
som	f.eks.	når	vi	tager	på	udflugt			

Hvad	er	det	værste?	Engelsktimerne,	puha!

Hvis	du måtte	få	en	gratis	rejse	med	
fredagsflyveren,	hvor	skulle	den	så	gå	hen?	
Jeg	vil	rejse	til	Rusland

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du gerne	vil	dele	
med	flyverens	læsere?	At	mig	og	Nanna	har	
gået	i	børnehave	og	sproggruppe,	til	ballet,	
ridning	og	håndbold	sammen,	og	nu	går	vi	i	
samme	klasse.	Dejligt	med	gode	venner!

		

Annes mor Jette, herover, skal arbejde i 
Babuska – læs mere i næste spalte! 

Bente Foged Madsen, 

der arbejder i børne

huset, er forælder og 

bestyrelsesformand på 

skolen 

vores

graf” 

Audon

Onsdag d. 21.01, kl. 19:30: Barnet med ADHD 
Foredrag ved Elisabeth Møller Hansen

Audonicons bogsalG 
er åbent tirsdag til torsdag 13

Overnatning søges
Fra den 5. til 8. marts vil der b
kurser samtidig i 
dage mangel på overnatningspladser. Er der 
mon nogle af Jer, som har plads til en 
overnattende gæst i de 3 nætter, så er I 
hjertelig velkomne til at henvende j
Dorthe Rosendahl: 
og tlf.: 86134543

øko-marked hver fredag
Kl. 12-15  øst for salen, 

Ny ØKO-
Fra fredag den 16. januar vil Skjoldhøj 
Landbrugsfællesskab sælge grønsager ved 
skolen mellem kl. 12 og 15.
gård ved Lading, 20 km nordvest for Århus, 
biodynamisk igennem snart 8 år. Vi vil sælge af 
vores egne grønsager,
tilkøbte, såvidt muligt biodynamiske, men i 
hvertfald økologiske.

HUSK at SFO

Fra HTK-spil

oget til flyveren, send det senest mandag til Bahnson@privat.dk - eller smid det i flyverens postkasse

hænger ved skolens lærerværelse  Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson,

BABUSKA-NYT 
Velkommen til Jette Søballe Vej, som er ansat 
som medhjælper frem til sommer. Jette har 
tidligere arbejdet som vikar i huset. Jette er i 
Klokkeblomsten 14 t.. ugentligt. Derudover har 
hun også timer i Kornblomsten og Mælkebøtten. 
En gammel kending vil også være at finde på 

lokkeblomsten fremover: Mattias Rymer vil i 
den kommende tid være her hver torsdag og 
fredag formiddag. I øjeblikket har vi også en 
virksomhedspraktikant, Dea Åskoven, i 
Klokkeblomsten. Hun er her hele januar måned.  
Som vi tidligere har orienteret om, har vi i 
Børnehuset siden nytår udvidet åbningstiden til 
kl. 06.30 – 17.00; fredage dog kun til 16.30. I det 
udvidede tidsrum har vi kun åbent ét sted i 
huset. I tidsrummet kl. 06.30 – 07.00 er det vores 
vuggestuegruppe Anemonen, der er åben. Kl. 7 
hentes børnehavebørnene hjem til egen stue. 
Om eftermiddagen kl. 16.30 – 17.00 er den åbne 
stue vuggestuegruppen Vildrosen.       Tina L./red.

AT spille til helligtrekonger

helligtrekongersspillet for første gang, i rollen som 
den skriftkloge Judas. Hvad syntes hun om det?

Bente, hvordan var det at være med i HTK-spillet 
for første gang? Det var sjovt og lærerigt.

Nu er det jo et spil, der har en særlig betydning på 
Steinerskolen, ikke bare en hvilken somhelst
skolekomedie. Betød det noget for dig? Og siger 

let dig noget, rent personligt? Ja, det betød 
meget at være med til at give eleverne et skuespil, 
der er så stærkt. Et skuespil, der illustrerer hvor 
vigtigt det er aktivt at vælge det gode frem for det 
onde og ikke at lade andre vælge for sig. I stykket 
blev det eksemplificeret ved Herodes, der lod 
djævelen vælge for sig. Det medførte både døden 
for ham selv og for mange uskyldige mennesker.

Du sprang ind på et ret sent tidspunkt og lærte 
alligevel rollen. Hvordan gjorde du det? Jeg fik god 
vejledning af Dorthe Rosendahl. Hun instruerede 
mig bl.a. i hvordan jeg kunne opfinde gebærder til 
at udtrykke det jeg skulle sige. Derved fik jeg det 
på en måde ind i kroppen inden jeg lærte det rent 
tankemæssigt. Desuden skrev jeg replikkerne op på 
en seddel, som jeg gik rundt med i lommen. Så 
tjekkede jeg ind imellem om jeg kunne dem rigtigt.

Du har to børn på skolen. Hvad sagde de til at se 
deres mor på scenen? Du endte jo under 
bøddelens kniv, det var ret dramatisk?  De syntes 
det var fint. Jeg tror også, de var lidt stolte.

Kunne du tænke dig at være med igen næste år? 
Ja, det kunne jeg!

Morgensang	næste	uge:
”I	sne	står	urt	og	busk

(fortsat) I børnehaveklassen rasler
af munden for tiden. Et sikkert tegn på, at noget 
gør sig færdigt og noget nyt kan få lov at vokse 
frem. Men vi har god tid. Vi har et hav af tid, og så 
når vi frem til målet lige
altid har for lidt tid. I er altid velk
kontakt og komme og se børnehaveklassen.

Bente Foged Madsen, 

der arbejder i børne-

set, er forælder og 

bestyrelsesformand på 

skolen - og ikke mindst 

vores dygtige ”husfoto-

” – har spillet med i

onicon-arrangementER:

dag d. 21.01, kl. 19:30: Barnet med ADHD 
ved Elisabeth Møller Hansen

Audonicons bogsalG               
er åbent tirsdag til torsdag 13-16, fredag 10-14 . 

Overnatning søges
Fra den 5. til 8. marts vil der blive holdt 3 
kurser samtidig i Audonicon. Derfor er der i de 
dage mangel på overnatningspladser. Er der 
mon nogle af Jer, som har plads til en 
overnattende gæst i de 3 nætter, så er I 

telig velkomne til at henvende jer til:
Dorthe Rosendahl: rosendahl@audonicon.dk 
og tlf.: 86134543

marked hver fredag
15  øst for salen, v/børnehuset). 

-leverandør
Fra fredag den 16. januar vil Skjoldhøj 
Landbrugsfællesskab sælge grønsager ved 
skolen mellem kl. 12 og 15. Vi har drevet vores 
gård ved Lading, 20 km nordvest for Århus, 
biodynamisk igennem snart 8 år. Vi vil sælge af 
vores egne grønsager, samt et udvalg af 
tilkøbte, såvidt muligt biodynamiske, men i 
hvertfald økologiske. På gensyn! 

SFO’en mangler brænde!

spillet: Sjov ved sminkebordet (Bente)

smid det i flyverens postkasse!

Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Morgensang	næste	uge:
I	sne	står	urt	og	busk i	skjul”

I børnehaveklassen rasler tænderne ud 
af munden for tiden. Et sikkert tegn på, at noget 
gør sig færdigt og noget nyt kan få lov at vokse 
frem. Men vi har god tid. Vi har et hav af tid, og så 
når vi frem til målet lige så tidligt som dem der 

har for lidt tid. I er altid velkomne til at tage 
g komme og se børnehaveklassen.


	/                                   /

