
    

            

   

for Skanderborgs antroposofiske institutioner
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Ovenfor:	 Der	 skal	 graves	 ud	 til	 nyt	
gyngestativ.	Nedenfor:	Det	gamle	må	falde,	
for	 at	 der	 kan	 blive	 plads	 til	 nyt.	 En	 flok	
energiske	 fædre	 fik	banket	murene	ned	og	
adskilt	 stenene,	 men	 at	 banke	 den	 hårde	
mørtel	 af	 murstenene,	 så	 de	 kan	 bruges
igen,	viste	sig	at	være	næsten	umuligt.	Der	
er	brugt	en	meget	solid	cement!

Herover:	
med	at	anlægge	et	solur.	Soluret	kommer	til	
at	fungere	på	den	måde,	at	du	selv	stiller	dig	i	
midte
klokken	er!	Man	kan	sige,	at	det	er	i
pædagogik	med	mennesket	i	centrum!	

   

     

arbejds
Vi	løfter	i	flok! Syv	elever	løfter	
en	robiniestolpe,	mens	Alim	
styrer.	Alim er	sammen	med	
Flemming	manden	med	det	
forkromede	overblik over	
planerne	for	den	nye	legeplads.	
Stolpen	skal	bruges	til	et	
gyngestativ,	der	skal	bære en	
sansegynge.	Desværre	var	der	sket	
en	fejl,	så	stolpen	var	leveret	for		
kort	fra	fabrikkens	side.	Derformå	
vi	vente	lidt	endnu	med	at	få	den	
nye	gynge	at	se	– men	vi	prøvede!

                         

IrrationE
Pythagoras fra Samos
matematiker, der levede for ca
Han var optaget af tallenes skønhed og 
harmoni, og mente, at alt i verden kunne 
forklares ud fra heltallene og forholdet mellem 
dem (dvs. brøker)
læresætningen om forholdet mellem siderne i 
en retvinklet trekan
længe før ham. 
forholdet mellem tonerne på et strenge
instrument kunne beskrives ved hjælp af 
brøker, og det var jo lige "vand på hans mølle".

Men nu skal man ikke beregne mange 
trekantsider for at støde på tal, der ikke er 
heltal, og heller ikke brøker. Kvadratroden af 2, 
for eksempel. Det var lige det, der skete for en 

af Pythagoras
uendelig decimalbrøk, altså et tal
kan angives præcist
flere1 decimaler. Ligesom 
mellem en cirkels omkreds og dens diameter. 
Sådanne tal
altså dem, Hippasos
blev Pythagor
Hippasos’
blev de så rasende,
påbød hinanden at holde opdagelsen 
hemmelig,
lige orden 

Forresten endte det skidt for Pythagoras og 
hans tilhængere. Efter sigende blev deres
forsamlingsbygning nedbrændt, og de selv 
dræbt eller
elitære opførsel. Men deres viden blev spre
over datidens verden og har 
Kilder: Mario Livio:
verdenshistorie bd. 2, 

Noter: 1: Ikke periodiske
ratio = brøk.
senere beretninger,

nstitutioner   3. årgang Nr. 32 uge

I sultanens palads

GådeN
Et rutefly letter fra 
København. To passagerer, h
Brun, sidder ved siden af hinanden.
Hr. Grøn: Jeg flyver altid frem og tilb
dette fly, når jeg skal 
Fru Brun: Ja, det gør jeg også.
Hr Grøn: Ellers flyver jeg aldrig nogensinde...
Fru Brun: Det gør jeg heller ikke...
Hr Grøn: Je
Fru Brun: Det gør jeg faktisk også!
Hr Grøn: Det
Fru Brun: Det er faktisk 10. gang for mig!
Hvem af de to bor i Aalborg, og hvem bor i 
København
Svar senest fre

Sidste uges løsning: 
villet være flink, og har slået den kostbare 
kommode til pindebrænde for Hans

Vinder

Herover:	 Tine,	 Tine	 og	 Maj-Britt	 er	 igang
med	at	anlægge	et	solur.	Soluret	kommer	til	
at	fungere	på	den	måde,	at	du	selv	stiller	dig	i	
midten,	 og	 så	 vil	 din skygge	 vise,	 hvad	
klokken	er!	Man	kan	sige,	at	det	er	interaktiv	
pædagogik	med	mennesket	i	centrum!	

arbejdstøjet		

Der	var	arbejdsdag	på	skolen	i	
lørdags. Iben	leder	og	fordeler	
arbejdet.	I	baggrunden	er	
Michael	og	Mourits I	færd	med	
at	reparere	“balancebroen”.	
Skolen	er	så	heldig	at	have	
håndværksmæssig	ekspertise	
både	blandt	forældre	og	
bestyrelsesmedlemmer!

Skolen I

Hannah	fra	
tredje	klasse	
vasker	vægge,	
så	der	kan	blive	
malet	inden i	
bindingsværks-
huset

Tekst	og	fotos	på	
denne	side:	Red.

                       

IrrationElt!
Pythagoras fra Samos hed en græsk filosof og 
matematiker, der levede for ca 2500 år siden. 
Han var optaget af tallenes skønhed og 
harmoni, og mente, at alt i verden kunne 
forklares ud fra heltallene og forholdet mellem 

(dvs. brøker). Pythagoras er mest kendt for 
læresætningen om forholdet mellem siderne i 

retvinklet trekant, men den var nu kendt 
længe før ham. Derimod opdagede han, at 
forholdet mellem tonerne på et strenge-
instrument kunne beskrives ved hjælp af 
brøker, og det var jo lige "vand på hans mølle".

Men nu skal man ikke beregne mange 
trekantsider for at støde på tal, der ikke er 
heltal, og heller ikke brøker. Kvadratroden af 2, 
for eksempel. Det var lige det, der skete for en 

af Pythagoras’ elever, Hipassos. √2 er en 
uendelig decimalbrøk, altså et tal, som aldrig 

n angives præcist, idet man altid kan finde 
decimaler. Ligesom π (pi), altså forholdet 

mellem en cirkels omkreds og dens diameter. 
Sådanne tal kaldes irrationelle tal2, og det var 
altså dem, Hippasos havde opdaget. Desværre 

Pythagoras tilhængere ikke glade for 
Hippasos’ opdagelse. Ifølge overleveringen3

blev de så rasende, at de druknede ham. Og 
påbød hinanden at holde opdagelsen 
hemmelig, fordi denne fejl  i den guddomme-
lige orden havde hensat dem i stor sorg.

Forresten endte det skidt for Pythagoras og 
hans tilhængere. Efter sigende blev deres
forsamlingsbygning nedbrændt, og de selv 

t eller fordrevet. Folk var trætte af deres 
e opførsel. Men deres viden blev spredt 

over datidens verden og har overlevet til idag! 
Kilder: Mario Livio: ”Det gyldne snit”, Grimbergs 
verdenshistorie bd. 2, wikipedia, Ingeniøren.dk

Ikke periodiske.  2: Dss. irrationale tal, af 
ratio = brøk. 3: Al viden om Pythagoras bygger på 
senere beretninger, der ikke stemmer overéns!                             

uge 18 29. Apr. 2015

GådeN: på vingerne igen
rutefly letter fra Aalborg med kurs mod 

København. To passagerer, hr. Grøn og fru 
Brun, sidder ved siden af hinanden.
Hr. Grøn: Jeg flyver altid frem og tilbage med 
dette fly, når jeg skal besøge min gamle mor.

Brun: Ja, det gør jeg også.
Hr Grøn: Ellers flyver jeg aldrig nogensinde...

Brun: Det gør jeg heller ikke...
Hr Grøn: Jeg bor ellers tæt ved lufthavnen.
Fru Brun: Det gør jeg faktisk også!
Hr Grøn: Det er 9. gang, jeg er med dette fly..

u Brun: Det er faktisk 10. gang for mig!
Hvem af de to bor i Aalborg, og hvem bor i 
København?
Svar senest fredag kl. 15, hvis du vil være med!                                  

Sidste uges løsning: Marskandiseren har 
villet være flink, og har slået den kostbare 
kommode til pindebrænde for Hans-Peter! 

Vinder:  Eske fra Klokkeblomsten



DEADLINE: Jeg tilstræber at medtage indlæg modtaget senest

eller brug postkassen ved lærerværelset på skolen  

Dine historier er bedre end mine!!!

Anders	 And
meget	 af,	 havde	 for	 nogle	 år	 siden	 et	
reklameslogan,	 der	 lød:	 ”Vores	 historier	 er	
bedre	end	

Alle	 I,	 som	 læser	 flyveren,	har	utvivlsomt	nogle	
gode	histor
i	Babuska	eller	på	Audonicon	til	daglig,	kender	
disse	 steder	
med	 de	 gode	 histor
eller	smid	dem	i	postkassen!	

Rettelse:	 Dette	 er	
sidste	uge

babuskanyt

Der	 sker	 en	masse	 i	 børnehuset	 Babuska
kommende	tid:	Allerede	i	aften	er	der	
med	 forudgående	 forældreforedrag	 om	
steinerpædagogikken.	Så	er	der	den	traditionelle		
såtur	til	Hertha,	som	børnene	altid	glæder	sig	til.	
I	 år	 den	 delt	 op	 på	 to	 dage:	 Torsdag	 den	 7.	 og	
fredag	den	8.	maj.
der	 fortæller,	hvilken	dag	deres	barns	stue	skal	
afsted.
hvor	vi	håber	at	se	en	masse	glade	

		

Ugens flyverprofil

Navn:	Majken	Gyldendahl	Van	Olsen

Hvad	laver	du	på	skolen?	Jeg arbejder på 
skolens kontor, og man er altid velkommen 
til at komme ind og sige hej :-)

Hvor	og	hvornår	er	du	født?	Jeg er født i 
Århus d. 28 august 1983

Hvor bor	du	nu?	Nu bor jeg i Hørning med 
min mand Stefan og vores 3 friske drenge -
Oliver på 12 år, Nicklas på 7 år og Benjamin 
på 2 år. Vi har også en kæmpe hund der 
hedder Loui.

Hvad	er	din	livret?	Hmm	- generelt	elsker	
jeg	al slags	mad	- og	specielt	desserter	med	
chokolade

Yndlingsmusik?	Jeg	kan	lide	meget	blandet
musik	- afhængig	af	humør.	Nogen	dage	er	
Guns´n	roses	godt,	andre	dage	er	det	
Christoffer	og	Medina,	og	på	helt	trejde	
dage	kan	det	være	Lisa	Ekdahl.

Yndlingsbog: Afdeling	Q	serien	- skrevet	af	
Jussi	Adler	- Uhh	de	er	spændende.

Yndlingsfilm:	EAT,	PRAY,	LOVE	med	Julia	
Roberts.	Fantastisk	film	som	jeg	har	set	
maaange	gange.

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd dom	dig?	
Da	jeg	var	barn,	tog	jeg	altid	dyr	med	hjem,	
som	var	kommet	til	skade.	Det	blev	til	en	
del	fugleunger,	som	min	mor	altid	sørgede	
for	at	aflevere	til	dyrlægen.

Har	du	en	hobby eller	sport? Jeg elsker at 
danse, og har tidligere gået til funk og disco.

Yndlingsleg	/-spil?		Gemmeleg	med	
børnene	er	altid	sjovt	- og	spillet	"partners"	
er	også	meget	sjovt.

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?  
Pædagogikken og den glade atmosfære.

Og	det	værste?	Jeg	kan	simpelthen	ikke	
finde	noget.

Hvis	du	måtte	få	en	rejse	med	flyveren,	
hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Et	sted	langt	
væk,	hvor	der	er	sol	og	varme,	palmer	og	
bountystrande.

Har	du	et	yndlingssted på	skolen?	På 
lærerværelset når solen er fremme, så er det 
dejligt varmt derinde :-) 

Morgensang	næste	uge:

” Kom	maj	du	søde	milde”

    

FONDSØGER SØGES

Til fornyelse af skolens og 
SFOens legeplads,
og til opdatering af 

undervisningsmaterialer,

Vi søger en eller flere forældre, 

LYST OG KENDSKAB TIL

Der ligger allerede hele planer
for dele af legepladsens 

HENVENDELSE TIL KONTORET

    .

tilstræber at medtage indlæg modtaget senest søndag 15.00, så vidt pladsen tillader. Send indlæg

ved lærerværelset på skolen     Ansvarsh. Redaktør og udgiver:  Stig 

Dine historier er bedre end mine!!!

Anders	 And-bladet,	 som	 jeg	 i	 øvrigt	 holder	
meget	 af,	 havde	 for	 nogle	 år	 siden	 et	
reklameslogan,	 der	 lød:	 ”Vores	 historier	 er	
bedre	end	dine!” Jeg	vil	gerne	vende	det	om:	

lle	 I,	 som	 læser	 flyveren,	har	utvivlsomt	nogle	
gode	historier	at	fortælle.	Og	I,	der	går	på	skolen,	
i	Babuska	eller	på	Audonicon	til	daglig,	kender	jo	
disse	 steder	meget	bedre	end	 jeg!	 Så	kom	 frem	
med	 de	 gode	 historier,	 send	 dem	 til	 flyveren
eller	smid	dem	i	postkassen!				/red.

Rettelse:	 Dette	 er	 Maltes	 rigtige	 billede.	 Det	 i	
sidste	uge var	malet	af	Lea	(6.kl),	beklager	fejlen!	

babuskanyt

Der	 sker	 en	masse	 i	 børnehuset	 Babuska i	 den	
kommende	tid:	Allerede	i	aften	er	der	årsmøde
med	 forudgående	 forældreforedrag	 om	
steinerpædagogikken.	Så	er	der	den	traditionelle		
såtur	til	Hertha,	som	børnene	altid	glæder	sig	til.	
I	 år	 den	 delt	 op	 på	 to	 dage:	 Torsdag	 den	 7.	 og	
fredag	den	8.	maj. Forældrene	har	fået	en	seddel,
der	 fortæller,	hvilken	dag	deres	barns	stue	skal	
sted. Lørdag	 den	 9.	 maj	 er	 der	 arbejdsdag,	

hvor	vi	håber	at	se	en	masse	glade	forældre!

Masker, Mennesker og 
Modsætninger

Fyraftensforedrag om samarbejde 
mellem forskellige typer
Godsbanen i Aarhus d. 4. maj 2015

Relationskompetence og 
samtalens kunst
2 dages basiskursus for pædagoger og 
lærere      

Ny efteruddannelse til efteråret:
Samtalepraktiker i det 
pædagogiske arbejde
Kursusrække samt træningsforløb

Lauesen og Lauritsen
Lotte Juul Lauesen             Tina Laurit
www.inter
Tlf. 30270799                    Tlf. 50504816

Nanna fra Babuska, 
mens det endnu var 
vinter og sne. Nu er 
det forår, det er tid til 
at smide vinterdragten 
og finde sommer-
hattene frem!!

Foto: Bente

FONDSØGER SØGES

Til fornyelse af skolens og 
SFOens legeplads,
og til opdatering af 

undervisningsmaterialer,

SØGES PENGE
*

Vi søger en eller flere forældre, 
som har

LYST OG KENDSKAB TIL
FUNDRAISING

*
Der ligger allerede hele planer

for dele af legepladsens 
udbygning.

*
HENVENDELSE TIL KONTORET

Send indlæg til Bahnson@privat.dk

Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Masker, Mennesker og 
Modsætninger

Fyraftensforedrag om samarbejde 
mellem forskellige typer
Godsbanen i Aarhus d. 4. maj 2015

Relationskompetence og 
samtalens kunst
2 dages basiskursus for pædagoger og 

      Silkeborg d. 6. og 7. maj 2015

Ny efteruddannelse til efteråret:
Samtalepraktiker i det 
pædagogiske arbejde
Kursusrække samt træningsforløb

Lauesen og Lauritsen
Lotte Juul Lauesen             Tina Lauritsen
www.inter-mezzo.dk   www.tinalauritsen.dk
Tlf. 30270799                    Tlf. 50504816


