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SESHA hart:

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

Nul og niks
I dag er nul et almindeligt tal
tal, som man kan
bruge i regnestykker og når man tæller – man
kan endda gå i nulte klasse (undtagen lige hos
os på RSS  ). Men sådan har det ikke altid
været. Nul er nemlig ikke helt som de andre!

Gensyn - at vende tilbage
bage
til sin barndoms skole som
forælder…er på
Sesha Rosenkrans Torp Hart, du er forælder i
tredje klasse, og du har selv gået på skolen? Ja,
fra 1989 hvor jeg begyndte i fjerde, til 1996.
Hvordan var det at komme ud og stå på egne
ben efter skolen? Jeg kom på teknisk skole, og
skulle op til mit livs første eksamen. Den klarede
jeg rigtig godt, men jeg var lidt ekstra nervøs.
Hvad lavede du efter skolen? Først prøvede jeg
lidt forskellige håndværksfag på EFG. Jeg havde
prøvet at mure og tømre på steinerskolen, så jeg
ville prøve noget nyt. Så blev jeg mekaniker.
Brugte du så noget fra skolen? Hænderne sad jo
rigtigt på, om det så var Steiner eller det er
genetisk – jeg havde jo det håndværksmæssige
på steinerskolen, så lidt var det nok.
Hvad har du ellers haft med, som du har kunnet
bruge? Det pædagogiske syn! Nu arbejder jeg
som lærer på teknisk skole, der bruger vi også
rigtig meget praktisk arbejde. De pædagogiske
tanker, jeg gør mig, bunder i min egen tid på
steinerskolen, og de er værdsat af mine kolleger.
De lytter meget til, hvad jeg har at sige. Nu er jeg
så startet på en erhvervspædagogisk
diplomuddannelse. Men ellers har jeg brugt det,
jeg har med fra steinerskolen, samt min erfaring
fra at være lærling og fra at have lærlinge under
mig. Der er også en særlig kultur ude på
autoværkstedet, som man skal lære de unge.

Hvordan er det så at komme tilbage til
skolen som forælder? At komme tilbage efter
20 år og se det, det er at føle, at man er
kommet hjem. Man kan genkende det,
månedsfesterne, det er nogle hyggelige
traditioner…
Er skolen den samme skole, eller er der sket
en forandring? Det er meget de samme ting,
men hvad jeg lagde mærke til, var at der er
kommet fodboldmål. Det var helt forbudt i
min tid! Og menneskene er skiftet ud, der er
kun Lars Thetmark tilbage fra min skoletid.
Hvilke overvejelser havde I ellers? Vi skulle
lige se skolen og ledelsen an, det er jo en lille
skole, der skulle være styr på tingene.
Der var måske ikke altid styr på tingene i din
skoletid? De har altid manglet penge, og i
min skoletid var der mange elever, der kom
med problemer. Det er fint, at det er
rummeligt, men ikke mere, end at man kan
overskue elevernes udfordringer. Man skal
Ikke altid kun tænke på penge. Det kunne
skræmme mig væk, i min skoletid var der lidt
rigeligt med udfordringer. Men denne gang
ville de snakke med Siljes lærer i Stilling først,
for lige at finde ud af, hvad hun var for én.

Og nu har du selv fået børn? Tre børn. Silje er
lige begyndt i tredie, hun har gået på Stilling
skole. Da vi fik børn kiggede vi på steinerskolen
og børnehuset, men vi kunne ikke få det til at Synes du, skolen virker mere professionel
passe med åbningstiderne. Så kom den ny nu? Ja, helt vildt, og det er vigtigt for skolens
skolereform. Silje var glad for at gå i skole, men fremtid. Skolen har været her i 30 år, og
der var mange problemer i klassen. Da vi fandt stadig er det et fåtal, der kender den. Og så
ud af at der nu var morgenåbent i steinerskolens er der fordommene, voksne der spørger, om
SFO, flyttede vi hende. Vi nyder det. Hun har man går i kjoler! Hvad de nu hører. Det gør,
åbnet sig op. Før skulle hun læse lektier og at børnene i en tidlig alder er bevidste om,
I sultanens palads
syntes, det var hårdt, nu kommer hun hjem og vil hvor de går, og det giver et exceptionelt
selv skrive og regne og fortælle. Nu er der lyst til sammenhold!
Tak til Sesha og til
at gøre det! Hendes lillesøster Lærke går i
Lars Thetmark
børnehave, hun skifter til steinerskolen, når hun
skal i børnehaveklasse, hun har brug for tryghed.
Sesha sprang ind
Og den mindste, Tobias, går i vuggestue, ham
som djævel i
rykker vi nok samtidig med Lærke.
helligtrekongers-

Ugens Citat:
”Hvad I gør af godt, gør I for jer selv. Og
ligeledes hvad I gør af ondt” Koranen, sura 17.7

spillet 2015 med
meget kort varsel,
men klarede rollen
med bravour!

Nul kommer af latin nullus, der betyder ingen.
Andre sprog br
bruger zero, der kommer fra
arabisk. Både mayaer og indere kom dog før
europæere med at have et symbol for nul.
Når man bruger romertal, er der ikke noget
nul. I min simple verden troede jeg, at så kom
araberne med ar
arabertallene (dem, vi bruger i
dag), og de havde et nul, og så vips, gik der et
lys op for alle. Men helt så let gik det ikke Nul
skulle man først vænne sig til. Først for ca.
300 år siden begyndte man at bruge nul som
et tal (og ikke kun et begreb á la den tomme
mængde). Fra omkring år 1700 kunne man
altså finde på at skrive: 7 – 7 = 0.
Nul har nogle sjove egenskaber. Når man
lægger nul til eller trækker nul fra et tal, får
man tallet selv. Når man ganger et tal med
nul,, får man altid nul. Nul i alle positive
potenser er nul, mens ethvert tal i nulte
potens (ganget med sig selv nul gange) pr.
definition er 11.
Men problem
problemet med nul som tal er, at man
ikke kan dividere med det. X/0=?. Den tyske
matematiker Euler mente godt nok, at 1
divideret med nul gav uendelig (fordi et tal,
divideret med et tal der nærme
nærmer sig nul, går
mod uendelig) - men det gav så det lille
problem,, at 2 divideret med nul så ville give
to gange uendelig. To gange uendelig? Det er
der jo ligesom ikke rrigtig noget der hedder,
vel! Det er ligesom to gange evigheden. Så
den idé faldt til jorden. I dag vælger man at
sige, at et tal divideret med nul ikke er et tal.
Et computerprogram vil altid fejle, hvis det
møder x/0. Så derfor må man i enhver
algoritme (beregning), hvor division indgår,
forudsætte at nævneren ikke er nul.
Kilder: De.Wikipedia,org, WA 2015.05

Flyver
FlyvergådeN
På grund af vinterferien er der IKKE nogen
præmiegåde i denne uge. Men I skal ikke
Kilder:
Den
store
danske
eencyclopædi,
snydes
helt.
Her
kommer
min kones
Etymologisk
ordbog, sognepræst Martin Rønkilde,
yndlingsgåde:
Johs. Nørregaard Frandsen: Religion i sproget
Hvad er forskellen på H.C. Andersen og en
læbestift? Men der er altså ingen præmie!

Nul og niks =Null und nichts
nichts, et æg

Sidste uges løsning: Han sparer ikke ret meget.
Han har sat solcellerne op på nordsiden af taget!
Vinder: Annika, 3.kl

Ugens flyverprofil

Forandring FLYVER
Efter vinterferien
vinterferi udkommer flyveren onsdag. Ugen vil
forløbe således: Fredag kl. 15: Frist for gådesvar.
Søndag kl. 15: Deadline for artikler og annoncer.
Mandag kl. 15:
15 Sidste frist for smårettelser, flyveren
afgår til trykken. Tirsdag: Papirudgaven skrives ud.
Onsdag morgen: Flyveren udkommer!

Nina Mather,
børnehusets
nye leder
(foto: Bente)

Fordelen for mig: Jeg kan lave
la flyveren, når jeg har
bedst tid. Fordelen for dig: Nyhederne er friskere!
Men hovsa, hvad så med navnet? Man kan da ikke
udgive en fredagsflyver onsdag? Nej, så derfor
derf får
flyveren også et nyt navn. Et navn, som signalerer, at
flyveren er et fælles organ: FællesFlyveren!

Navn: Levi Turner

Audonicon
Audonicon-arrangementER:
Tirsdag 10. februar 19.30: ADHD. Foredrag
ved Lotte Kaspersen.
Lørdag 14.
4. febru
februar 20.00: Den store Johnny
Cash-forestilling
forestilling ”Ring af Ild”: En kæmpe
musikalsk oplevelse med opsætning af
Johnny Cash sange. Skuespillerne Jesper
Lohmann og Charlotte Munck optræder.
billetsalg via billetnet (se audonicon.dk
audonicon.dk)

Hvad laver du på skolen? Jeg går i 11. klasse
Hvor og hvornår er du født? Er født den
04/10/1997 i Shersbury, England og er
vokset op i Zambia/Tanzania
Hvor bor du nu? Nu bor jeg på
Horndrupskovevej 5a
Hvad er din livret? Lasagne.
Yndlingsmusik: har ikke rigtig
yndlingsmusik, kan lide alt god musik

afskedsreception

(fotos Bente)

Mange gæster havde fundet vej til Tina Lauritsens
Mang
afskedsreception, og gaverne var ligeledes mange.
Den store pakke i blåt papir indeholder et tæppe.
Yndlingsfilm: Alle gode film
På nogle af de quiltede
qu
stykker stof, som tæppet
Hvad er der ikke mange, der véd om dig?
består af, har personalet syet eller malet en lille
Jeg boede og voksede op i Afrika, og kom
hilsen til Tina. En anden gave bestod af et par
først hjem halvandet år siden
sommerfuglevinger. De skal symbolisere at stuerne
har været under Tinas beskyttende vinger. Under
Har du en hobby? ikke rigtig, kan godt lide
vingerne hænger
hæn
en lille gave fra hver stue. Der var
at hjælpe, og være sammen med venner.
også en velkomstgave til den nye leder Nina: En
Yndlingsleg eller –spil? Settlers og matador flyverdragt med Babuskalogo på ryggen - for at hun
kan holde
h
sig varm, og for at hun véd, hvor hun
Hvad er det bedste ved stedet hér?Aat
næsten alle kan finde ud af at være sammen hører til. I sin afskedstale sagde Tina blandt andet:
”Kære Babuska… I de år, jeg har kendt dig, har du
med hinanden på en gode måde.
forandret dig meget. Men der er noget særligt ved
Og det værste? Når nogen bliver mobbet… dig, der har været med hele vejen. En særlig
stemning og kvalitet, som du har formået at bevare
Hvis du måtte få en gratis rejse med
fredagsflyveren, hvor skulle den så gå hen? og være tro mod gennem årene og forandringerne.
Hjertevarme! Det er det bedste
beds ord, jeg har for det! Audonicons bogsalg
Jeg ville få en billet hjem, til Tanzania
13-16, fredag
Som en vedholdende og insisterende lille motor i dit Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
10-14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk
Yndlingssted på skolen? Overskolen
inderste maskinrum...
maskinrum Det er hér i Babuska, jeg har
Er der en særlig oplevelse, du vil dele? Den lært hjertevarmen at kende. Det er jeg dig meget
marked hver fredag
taknemmelig for. Den lærdom tager jeg med mig på øko-marked
gang jeg boede i Tanzania, besøgte vi en
Kl.
12-15
15
øst for salen, v/børnehuset).
Tak til Bente og Tina
veninde som boede i en stor kommune som min videre færd”.
Tyge
sælger
biodynamisk mælk og kager fra
hedder Ngorongor, vores veninde boede i
Hertha,, og Skjoldhøj landbrugs
landbrugsfællesskab
vores gamle hus. Jeg kan huske der var en
sælger
økologiske/biodynamiske
grønsager.
aften hvor min mor kom ud og kaldte på mig,
Yndlingsbog: ” Shadow of the dragon”
skrevet af Kate O´Hearn

hun sagde til mig at jeg skulle komme og
kigge ud af vinduet fordi der var en elefant
lige udenfor! Så gik jeg lige så stille til
vinduet for at se på elefanten, men da jeg
kiggede ud af vinduet kun jeg ikke se noget
som helst, der var helt mørkt… mor jeg kan
ikke se noget elefant der er mørkt siger jeg,
det er elefanten siger min mor, og lige
pludselig så jeg et KÆMPE øje lige op af
vinduet… der var elefanten!

Morgensang uge 8:
” Februarsol”

---------------------------ARBEJDE TILBYDES:

Fastelavn i børnehaven

Børnehuset holder fastelavnsfest i dag, hvor vi skal
på besøg i zoologisk have. Så pas på, du løber
måske ind i en farlig løve eller en sulten krokodille!

Vi i 2. Videregående skal til at samle penge ind
til vores kunstrejse i 3. videregående, og vil
derfor gerne arbejde for dem. Vi tilbyder:
klasserengøring, havearbejde, huslige ting,
børnepasning, ser
servering (til f.eks. fester) osv.

Hvis I har brug for en hjælpende hånd,
kan vi kontaktes på tlf. 53250892 (Julie)
eller 50240287 (Mirko) - venlig hilsen 2. vg

DEADLINE: Har du noget
oget til flyveren, send det senest søndag 15.00 til Bahnson@privat.dk - eller smid det i POSTkasseN,
som hænger ved lærerværelsett på skolen  Ansvarshavende redaktør: Stig Bredholt Bahnson, 61331549

