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

Skæve vinkler

Foto: Bente Foged Madsen

Hvad er egentlig den dybere mening med alle
de skæve
æve vink
vinkler på steinerskolerne? Er det
et spørgsmål om æstetik og genkendelighed,
eller ligger der en egentlig filosofi bag?

FASTELAVN: En nykåret kattekonge og –dronning
dronning til fastelavnsfesten i børnehave..klassen i fredags. Resten af skolen holder fastelavnsfest
fastel
på lørdag klokken 10.15.

Niende klasse på kunsttur til
København I næste nummer af

flyveren skal vi med niende klasse til
hovedstaden og se på kunst.



Elias Munk: Fotomodel og
filmstjerne Den lokale mediedarling

har i de seneste uger været den 22-årige
Elias Munk, som er tidligere elev på steinerskolen i Skanderborg. Elias arbejder som
skuespiller og model. Det, der især har bragt
ham frem i medierne, er at han har deltaget
på Berlinalen, som er en af de vigtigste
filmfestivaler i verden, som repræsentant
for unge nordiske filmkunstnere. Elias er søn
af skoleleder Iben Munk. Kilde: Ugebladet
Skanderborg uge 6. Tak til Iben Munk. Foto
fra hjemmesiden eliasmunk.dk.

gammel skik at rise folk op fastelavnsmorgen,
det vil sige give dem en omgang med riset!
Foto: Bente.
I sultanens palads

Ugens Citat:

Markussen, lærer på RSS Århus, i ”Steinerskolen”

Organisk
rganisk arkitektur er i øvrigt et begreb, som
favner mere end blot ”Steiner-arkitektur”.
F.eks. bruges begrebet også om den berømte
spanske arkitekt Gaudí. Ligeledes er steiner
steinerarkitektur
uren ikke en ø, men er under stadig
udvikling og indflydelse af den tid, sted og
kontekst, den sskabes i. Oprindelig, på Steiners
tid, var den nok især påvirket af jugendstilen.
Kilder: Eli Tronsmo i ””Steinerskolen” 2014/1,
Rainer Zerbst: Antoni Gaudí
Gaudí, Encyklopædien

Flyver
FlyvergådeN: BÅDEN

Fastelavnsriset er pyntet. Det er en

”Der er heldigvis aldrig
nogen, der har sagt ”det må du ikke”. Heller
ikke, da jeg allerede i 2. klasse etablerede et
bibliotek (…) og opfordrede børnene til at låne
bøger med hjem… Jeg elsker selv at læse, og
kunne ikke forlige mig med, at eleverne ikke
hurtigst muligt skulle have fornøjelsen” Jane L.

Den steinerske (skole)arkitektur kaldes ofte
”organisk”, og er inspireret af de former, der
findes i naturen. I planteverdenen ser vi
sjældent rette vinkler, men derimod sk
skrå,
skæve, vredne og krumme former. I dyreriget
møder vi symmetrien, to øjne, to arme osv.
Men denne symmetri er ikke nøjagtig, den er
præget af den lille skævhed, som er særegen
for alt levende. I mineralriget findes skarpe,
mere ”vågne” former. Arkitektu
Arkitekturen opstår
mellem det geometriske og det levende, men
vokser også ud af funktionen
funktionen. Når man
udformer rum for de yngste børn, lader man
livgivende, bevægelige former komme til
udtryk for at fremme det naturnære og
trygge. For de højere klasser, hvor vågen,
kritisk tænkning udvikles, kan man trække
mere på de krystallinske former. Men
formerne er ikke nog
noget mål i sig selv, det er
steinerskolens pædagogik
pædagogik, der skal skabes
rum for. Det kræver et stort spænd af
virkemidler. Deri
Deriblandt også farverne. En
særlig brug
rug af farver går tilbage til Rudolf
Steiner, der selv kom med farveforslag til de
første skoler. I dis
disse bevæger eleven sig i sin
skoletid igennem hele farvecirkelen, hvilket
skal symbo
symbolisere en fuldstændig ”rejse”
gennem farvernes og sansernes verden.

Morgensang næste uge:
” Sneen dækker mark og mose”

Du er ude at gå en tur en dejlig
sommerdag. Pluds
Pludselig kommer du til en
bred og dyb å, som du er nødt til at krydse.
Samtidig kommer din veninde Anna, som
også er ude at gå en tur, også til åen. Der er
ingen bro i nærheden, men der ligger en
lille robåd fortøjet ved bredden. Kort efter
er I begge kommet ttørskoede over åen, og
båden ligger igen på sin gamle plads.
Hvordan kan det lade sig gøre? Svar senest
fredag klokken 15, hvis du vil være med!
Forrigee uges løsning: H.C. Andersen er
forfatter
fatter. Læbestiften er for mutter!!

Ugens flyverprofil

Uge sex i fjerde klasse

De fleste har nok hørt at uge sex i folkeskolen skal
have fokus
fok på seksualundervisning. Materialet er
også blevet sendt til vores skole og jeg har kigget
det igennem og fundet et par øvelser som passede
i vores klasse. En af øvelserne
øv
handlede om
grænser. Det er vigtigt at kende sine grænser og at
lære at sige stop, når de bliver overskredet.
Øvelsen som vi har lavet et par gange, går ud på at
børnene står to og to overfor hinanden. Jeg siger
gå og den ene tager et skridt frem, og sådan bliver
vi ved til det andet barn siger stop. Bagefter er det
den andens tur. Så fortsatte øvelsen med at
snakke om grænser. Rigtig mange havde oplevet
ubehagelige ting med voksne som havde været
Navn: Jonas Peter (JP) Bøgh Gregersen
fulde. Det kunne være nogen man var gået forbi på
Hvad laver du på skolen? Jeg er elev i 3.
gaden
den eller til en fest, hvor de voksne havde været
klasse og jeg har tidligere gået på Realskolen i lidt underlige. Vi snakkede også om at man kunne
Skandeborg.
have forskellige grænser hjemme og i skolen eller
andre steder. Næste øvelse handler om sprog,
Hvor og hvornår er du født? Jeg er født den
hvilke ord bruger vi om kønsorganer og hvilke ord
15. marts 2005 klokken 17.05 på Skejby
kan vi blive enige om at bruge i klassen, så ingen
Sygehus og jeg er vokset op i Skanderborg.
bliver generet af det.
Karin Ahlgren
Hvor bor du nu? Jeg bor i Skanderborg.

et usynlige menneske
Hvad er din livret? Spagetti & kødsauce OG Det
porretærte.
Er ett kursus om menneskets 4 jeg-strømme. Jeg
mødte kursusholderen Kathrin Studer-Senn
Studer
i
Yndlingsmusik: Jeg kan lide det meste
Dornach
i
oktober
2013.
Hun
holdt
tre
fored
foredrag
for
musik.
os sprogterapeuter. Efter det andet foredrag
Yndlingsbog: ”Mustafas Kiosk” af Jakob
spurgte jeg hende, om hun kunne forestille sig at
Martin Strid)
komme til Danmark. Vi aftalte at tale sammen
samme aften for at hun kunne høre mit argument
Yndlingsfilm: ”Horton”
for det. Hun sagde: Hvad har De at sige? Jeg: De
Hvad er der ikke mange, der véd om dig?
arbejder så praktisk og konsekvent med
At jeg godt kan lide at fiske og godt kan lide antroposofien, at jeg ville ønske, at alle i Norden
at være på havnen i Århus med min farfar. kunne høre det også.
også Hun: Det vil jeg gerne, men
Har du en hobby? Jeg går til BMX to gange det vil være fint, hvis min bog "Det usynlige
menneske i os" bliver oversat til dansk, så
om ugen.
kursusdeltagerne kan læse den før kurset.
kur
Yndlingsleg eller –spil? Dødbold
Kathrin Studer-Senn
Studer
har skrevet sin bog ud fra et
Hvad er det bedste ved stedet hér? Det er foredrag, som Rudolf Steiner har holdt "Det
kreativt og det er sjovere at lave lektier her usynlige menneske i os - Patologien, der ligger til
grund for terapien". Det foredrag er ikke kun rettet
end på min gamle skole.
til læger og terapeuter. Rudolf Steiner holdt det for
fo
Og det værste? Det ved jeg faktisk ikke.…
en gruppe mennesker, som intet vidste om det. Det
er grundlæggende antroposofi, der er vigtigt for
Hvis du måtte få en gratis rejse med
fredagsflyveren, hvor skulle den så gå hen? enhver pædagog, lærer og andre, som interesserer
Så gad jeg godt til Østrig, fordi jeg godt
sig for mennesker. Kathrin Studer-Senn
Studer
har
kunne tænke mig at prøve at stå på ski.
arbejdet med foredraget i mange år og har udviklet
livskraftsty
livskraftstyrkende
øvelser ud fra det. Jeg tog hjem
Yndlingssted på skolen? Jeg synes hele
og begyndte allerede at oversætte i lufthavnen
skolen er hyggelig.
mens jeg ventede på flyet. Jeg opdagede dog
------------------------------------------------------- hurtigt, at det var for stor en opgave for mig og
overgav det til en professionel. Jupiter Forlaget blev
Tag springet ud af hamsterhjulet
kontaktet og sørgede for at få rettighederne og så
direkte over i passionshjulet. Den
er det gået som smurt lige siden. Kurset bliver holdt
8/3 kl. 10-16 på Audonicon får du en
indføring i den nyeste hjerneforskning, på tysk og vi er så heldige at få det oversat til hhv.
kvantefysik, epigenetik og vi slutter af dansk og norsk (der kommer nemlig en del
med at lave passionstesten, der binder deltagere fra Norge). Vi glæder os meget, til Kathrin
det hele sammen og sikrer, at du tager Studer-Senn
Studer
og hendes mand (underviser os i
et kvantespring. Pris 450 kr. Tilmelding eurytmi om dyrekredsens farver) kommer til
på sf@direktoer-dating.dk eller 25 776 Audonicon og håber også, der vil komme nogle
774 (angiv mailadresse). Afholdes af
deltagere fra Skanderborgegnen.
Skanderborg
Susanne Frandsen, forfatter til
Venlig hilsen Dorthe Rosendahl, arrangør
"Direktørmanualen - ledelse fra
Bogen er udkommet, og kan købes på Audonicons
hjertet", foredragsholder, coach og
certificeret passionstestfacilitator.
bogsalg for 150 kr. Kurset finder sted 5.- 8. marts.

Audonicon
Audonicon-arrangementER:
I dag, 19:30: Tankefeltterapi og emotionel
frihedstera
frihedsterapi. Foredrag v/Marianne Lehmann
Fredag den 20. februar, 19.30: Tycho B
Brahe
Tycho Brahes naturvidenskabelige bedr
bedrift og
den moderne naturvidenskabs opgave i dag.
Foredrag v/astronom Søren Toft. Entré 60 kr.
Søndag den 22. februar 16:00: Russalka. Til
denne fortælledag på Audonicon kan du
opleve en russisk folkefortæ
folkefortælling "Den lille
Russalka",, fortalt af Margit Andersson. Det
tagerr ca. 45 min, der er fri entre.
Et drengebarn
barn fødes en vinternat. Han vokser
op i fattigdom, forældreløs og under
ydmygende forhold i Sibirien i en tid hvo
hvor
man fødtes ind i livegenskab. Der sker et
vendepunkt i han usle hverdag
hverdag, som dog ikke
har fået ham til at blive rå i sit væsen, da han
en månelys nat går til floden i nærheden og
hører fortryllende sang. Det viser sig at
stemmen
men tilhører en underskøn pige. Der
udvikler sig et venskabeligt forhold, og denne
flodens datter " en god Russalka" viser sig at
være hans søster, der blev myrdet lige efter
fødslen. I sidste ende bliver hun hans velgører
og befrier fra livegenskabet.
Velkommen til et særligt Søndagsøjeblik!

Onsdag den 25. februar, 19:30: Hvorfor er
Steinerpædagogikken nødvendig i dag? - en
aften om barnet fra 0 - 7 år Foredrag og
samtale ved Kirsten Lykkegaard

Audonicons bogsalg

Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
13-16, fredag
10-14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

øko-marked
marked hver fredag
Kl. 12-15
15 øst for salen, v/børnehuset).

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

