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Skolelørdag
SkolelørdagE (1. del)
Af skoleleder Iben Munk

Forældre på
skolebænken
børnepasning af Karen Margrethe
De fleste af jer ved jo godt, at vi i forbindelse
med de store årstidsfester har 6
skolelørdage om året, men ved I også, at små
søskende på skolelørdage er velkomne til at
blive passet i børnehaveklassen, så I har
mulighed for at deltage i et forældretilbud?

Øverst tv: Sidse viser, hvordan man gør. Til
højre ses de stolte kunstnere med resultatet.
resultatet

Først i løbet af 90’erne stoppede de danske
steinerskoler
med
den
ugentlige
lørdagsundervisning, men fastholdt den
alligevell 55-8 gange om året, især for stadig at
have en mulighed for at holde månedsfester
hvor eleverne kunne optræde for deres
forældre og dermed give dem små glimt fra
undervisningen. Samtidig var og er disse
lørdage en mulighed for at vedligeholde det
sociale samspil imellem forældrene, og også
imellem skolen og forældrene.

På skolelørdage deltager mange forældre i
morgensangen. Efter morgensang kan
forældre høre og opleve indlæg om skolens
pædagogik. Man kan f.eks. opleve en
eurytmiundervisning på egen krop, en
maletime eller høre et foredrag om historieeller matematikundervisningen.
Op til påskeferien oplevede således ca. 20
forældre en maletime på mellemskoletrin.
Imens blev 11 små søskende passet i
børnehaveklassen. Børnehavebørn mødte
spændt op til at prøve at ”gå i
børnehaveklasse.” En enkelt syntes det var
lidt svært at lade mor og far gå, men 5
minutter efter løses stemningen op, og
hurtigt er de i leg. Der bliver tegnet, leget
hest, bygget huler og leget i hule, spillet bold
eller spil og sjippet. Trøjer bliver taget af, og
de røde kinder vidner om varme og god
blodcirkulation. Og midt i det hele kommer
de nybagte boller ud af ovnen og smør, ost,
peanutsmør og honning kommer ud af
skabet. Nogle af børnene legede også lidt
udenfor. Kl. 10 kom mor og far og hentede
børnene, og alle kunne gå til månedsfest.
Dette tilbud kan også bruges af
børnehaveforældre, som endnu ikke ved, om
deres barn skal gå på skolen eller ikke. At
deltage i en skolelørdag er at få et lille
indblik i en del af skolens liv, og kan være
med til at afklare et svært skolevalg.

Ligesom
vores
bedsteforældre
eller
oldeforældre kan fortælle om, at de som
børn gik i skole seks dage om ugen, således
var det også hverdagen for de børn der
begyndte på den første steinerskole i
Danmark i 1950. Og selvom de danske
folkeskoler indførte en fem-dages skoleuge i
1969,
beholdt
steinerskolerne
lørdagsundervisningen. Da steinerskolerne jo
er del af den danske friskoleforening, stod vi
dengang som nu, mere fri til selv at
bestemme
bestemme, hvordan vi ville forholde os til
debatten om skoleugens længde. I d
disse år
oplever vi f.eks. den frihed igen i forbindelse
med den nye skolereform, hvor vi, som
friskole, ikke er underlagt reformen.

Maletime for voksne… af red.
Forårssolen skinnede, og skønt enkelte gabte
lidt, var det en forventningsfuld flok
forældre, der samledes i malelokalet lørdag
morgen til forældreforedrag. Da de sidste
hav
havde
fået afleveret deres børn i Karen
Margrethes kærlige hænder,
hænder var der vel en
20
20-25
stykker, og alle pladser var besatte.
Sidse begyndte med at fortælle lidt om
maleundervisningen på de forskellige
klassetrin.
Dernæst
forklarede
hun
forældrene om vådt-i-vådtteknikken,
vådt
således
som den bruges i fjerde klasse. Og så var
tiden kommet til, at vi selv skulle prøve. Hver
fo
forælder
fik udleveret et stykke vådt papir
og et underlag. Dernæst gik vi igang med at
male, én farve af gangen, under Sidses
kyndige og tålmodige instruktion. Alle
arbejdede koncentreret og ihærdigt, og der
kom mange flotte resultater. Man kan dog
I sultanens palads
også sige,
sig at fårene blev skilt fra bukkene i en
vis forstand. De, der selv havde en
Steinerbaggrund, var tydeligt bedre i stand
til at følge Sidse, der "malede for" oppe ved
tavlen. Men den mere frie fortolkning skabte
også imponerende resultater. Først skulle vi
male en solopgang, og dernæst et
blomsterløg, hvorfra en forårsblomst spirede
op. "Vi maler det udefra og ind mod løget,
ligesom Gud skabte verden udefra"
forklarede Sidse.
Fortsættes på bagsiden

Hvis man spørger de steinerskolelærere der
underviste dengang ugen indeholdt seks
dages undervisning om hvordan de oplevede
det, er det generelle svar, at de oplevede en
stærkere sammen
sammenhængskraft i skoleugen, en
seksdages rytme som oplevedes befordrende
og styrkende for både elever og lærere. Der
herskede en særlig stemning om lørdagen
hvor flere forældre afleverede deres børn i
skolen og havde tid til at blive og samtale
med de øvrige foræl
forældre..
fortsættes på bagsiden

GådeN:
GådeN: et dilemma…
Du er lastbilschauffør og kommer kørende ad
en øde lande
landevej i et frygteligt uvejr. Ved et
busstoppested ser du tre personer stå
stå. Den
ene er en gamme
gammel dame, der tydeligvis er syg
og skal på sygehuset hurtigst muligt
muligt. Den
anden er en kollega, der engang har reddet
dit liv. Den tredj
tredje er din nye kæreste, som du
kun har kendt 14 dage
dage. Bussen kommer først
om en time
time. Der er kun plads til én passager i
din lastbil
lastbil. Hvad gør du?
Svar senest fredag kl. 15, hvis du vil være med.
Sidste uges løsning: Lille Peter bor i Australien
(eller i New Zealand, Sydafrika eller Chile osv.),
hvor det er sommer, når vi har vinter! 

Vinder
Vinder: Olivia, 8. klasse

Ugens flyverprofil

Navn: Martha Dalgaard Reetz

maletime fortsat
maletime,

SKOLELØRDAGE, FORTSAT

"Skabte
Skabte Gud da verden udefra?" spurgte én
bagefter. "Det er måske noget, de tror på
indenfor Steiner"
Steiner mente en anden. Det var nu
nok mere en måde at forklare den kunstneriske
proces på.... I hvert fald var den en flok stolte
kunstnere, der bagefter nød en kop kaffe på
verandaen, inden de strømmede over til
påskefesten, nu lykkeligt genforenede med
deres børn. En stor tak og enorm respekt til
Sidse, der viste store pædagogiske evner overfor
en flok top-motiverede,
top
men måske knap så
disciplinerede elever. Der nu glæder sig til at se
deres værker udstillede, måske på ARoS? 

Det styrkede både båndet mellem forældrene,
men også mellem forældre og lærere. Den
ekstra hovedsfagstime gav også mulighed for at
nå mere undervisningsstof, hvor skoledagene
ellers generelt var lidt kortere pga de timer der
lå om lørdagen. Selvom det selvfølgelig
krævede en tilvænning, blev det den hverdag
man vænnede sig til og tilrettelagde både sin
undervisning og sit liv efter.

Hvad laver du på skolen? Jeg startede i
Babuska som 3-årig og går nu i 6. klasse.
Hvor og hvornår er du født? Jeg er født på
Odder sygehus d. 12 august 2002

Disse lærere fortæller også om hvor
amputerede de følte sig, da de mistede deres
lørdagsskoledag.
Plu
Pludselig
skulle
de
tilrettelægge deres skoleuge må en ny og
anderledes måde. V
Vaner skulle ændres og alle
ved, hvor vanskeligt det kan være.

Som altid er der forskellige holdninger til at
skulle i skole om lørdagen. De fleste mennesker,
og dermed også b
børnefamilier, lever i dag et
hektisk liv med mange gøremål og forpligtelser.
Dette giver et stort behov for en hel week
week-end
Hvad er din livret? Min mors
til
at
samle
familien
og
bare
være
sammen
og
hjemmelavede sushi, mmmmh
nære familielivet. Samtidig har de fleste
Yndlingsmusik? Jeg kan rigtig godt lide
forældre også en stor lyst til at være en aaktiv del
Pharrell Williams som har lavet sangen
af deres barns skoleliv og glæder sig over disse
Happy, og så elsker jeg også Stevie Wonder. Agnethe fra 4. klasse har malet dette billede af
forårsbloms
forårsblomster
med vådt i vådt-teknik, hvorpå lørdage hvor de kan opleve deres barn i en
Yndlingsbog: HARRY POTTER!
skolesammenhæng med klassekammeraterne
der er malet en gang igen, efter at det er tørret.
og få indblik i lidt af det arbejde børnene er
Yndlingsfilm: Alle Harry Potter filmene og
aktive med i skoledagen. .
arbejdsdage
The Hunger Games.
Hvor bor du nu? Jeg bor i Skårup, der ligger
lidt udenfor Skanderborg, og der har jeg
boet hele mit liv.

Hvad er der ikke mange, der ved om dig:
Da jeg var 9 år, var mig og min familie i
Frankrig, hvor vi vandrede/klatrede 16 km i
en kløft, som hedder Gorges Du Verdon.
Hvad er/var dit yndlingsfag i skolen? Jeg
kan rigtig godt lide Geografi og engelsk.
Har du en hobby? Jeg går til tennis med
nogle fra min klasse, og så rider min mor og
jeg på islandske heste, når vi er i vores
sommerhus på Læsø.

Så er der godt nyt til de flittige forældre! Både Fortsættes i næste nr!
skolen
kolen og børnehuset holder snart arbejdsdag,
arbejd
Audonicon-arrangementER:
og i modsætning til nogle år, er det IKKE samme Audonicon
dag. Der er derfor mulighed for at gøre en
indsats – og hygge sig med de andre børn og
forældre – hele to gang i løbet af foråret! Skolens
arbejdsdag er lørdag den 25. april, og
børnehuset er lørdag den 9. maj. Når vi kommer
lidt tættere på,
på vil flyveren bringe mere info.
Hér er et billede fra en tidligere ”arbejdsfest” i
Babuska hvor både store og små hænger i!
Babuska,

Yndlingsleg /-spil? Jeg elsker at spille
pufbold i frikvartererne og kortspillet 500.
Hvad er det bedste ved stedet hér? At
man for lov at være så kreativ og lære at
spille et instrument.
Og det værste? Det er når man skal møde
kl. 8 på lørdage.
Hvis du måtte få en gratis rejse med
fællesflyveren, hvor skulle den så gå hen?
Jeg vil gerne til Amerika og rejse rundt i
alle staterne.
Har du et yndlingssted? Jeg synes at
klasseværelserne er rigtig hyggelige.
Er der en særlig oplevelse, du vil dele? Da
vi var i Island og vandrede på vulkanerne.
Det var meget flot. Og så var det dejligt med
alle de varme bade og den blå lagune.

Morgensang næste uge:
Frydeligt med jubelkor”

STILLINGSOPSLAG, pædagog:
På Solhjems børnehaveafdeling søger vi
barselsvikar fra August 2015
Se vores hjemmeside: www.solhjem-aarhus.dk
Ansøgningsfristen er 24. april 2015.
2015
Ansøgningen sendes til:
Solhjem Rudolf Steiner Børnehave & Vuggestue
Strandvejen 96, 8000 Århus C. Mrk. Ansøgning

Find dine passioner

Søndag d. 26/4
26/4--2015 kl.9.30-16.30. Tilmelding
sf@direktoer
sf@direktoer-dating.dk eller sms 25776774. Se
direktoer-dating.dk.
dating.dk. Sted: Audonicon. Pris: 900
kr.. Mulighed for køb af frokost (øko/veg.)

Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13-16,

fredag 10-14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

DEADLINE: Jeg tilstræber at medtage indlæg modtaget senest søndag 15.00, så vidt pladsen tillader. Send indlæg til Bahnson@privat.dk
eller brug postkassen ved lærerværelset på skolen  Ansvarsh. Redaktør og udgiver: Stig Bredholt Bahnson, 61331549

