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I redaktionsgruppen glæder vi os over, at
vi bliver flere og flere, der er med til at
skabe ugens flyver. Men vi vil gerne have
endnu flere med! Derfor planlægger vi et
møde for interesserede i nær fremtid,
gerne i forbindelse med en skolelørdag.
Mødet bliver også for dem, der bare har
lyst til at bidrage med deres mening om,
hvordan flyveren skal være i fremtiden…

På vej mod en bedre SFO

Af Duncan Lithgow, forælder i 2. og 5. klasse og Anne Marie
Holst, mor til Anton i 3.kl.
Arbejdsdag i SFO’en
Den 21. januar mødte nogle fædre op
til en lille arbejdsdag i skolens SFO for
at sætte akustikplader op. Vi var måske
8 fædre, plus Flemming og Søren med
næsten en boremaskine hver! Vi blev
nemt færdige og syntes selv, at det blev
fint. Desværre havde mit målebånd
ændret længden undervejs, så jeg
borede et hul lidt forkert :-) (men jeg
var ikke den eneste). Så hvad lavede vi?

Her er vores
stærke mand
Simon med en
hel kasse
akustikplader.
Foto: Duncan
Lithgow

I ugen efter kom der følgende
udmeldinger fra nogle af børnene:
"Hvem har taget min lyd?" og "Pladerne
skal tages ned igen, så vi kan larme"!
Udmeldingerne taler for sig selv.
De ansatte i SFO`en er glade for det nye
lyddæmpende initiativ! /Anne Marie

Larm har længe været et problem i
SFO, med mange børn i de relativt små
lokaler. Det skal siges, at dette er et
problem i rigtig mange skolebygninger
i Danmark.
For at forbedre det akustiske miljø til
gavn for alle, købte skolen nogle
akustikplader. Akustikplader virker
ved, at deres bløde konstruktion
omdanner lydvibrationer til varme via
friktion. På den måde forsvinder noget
af lyden helt.
I løbet af dagen kunne vi godt høre
forskellen. Hvis du ikke synes, du hører
forskellen - tager du fejl!
Du ved godt at det runger i en kirke, et
stort rum af hårde overflader, men ikke
i dit soveværelse, et lille rum med
mange bløde overflader.
Nu er SFO’en blevet lidt mere som dit
værelse og lidt mindre som en kirke.
Jeg håber, alle i SFO er glade for
forskellen!
/Duncan

8. Februar 2017

Velkommen!

”Hvem har taget min lyd???”

.

uge 6

Larmen larmer ikke så meget som den plejer i
SFO’en! Hér er det Theresa, der svinger
støvsugeren (foto Stig)

Støjdæmpningen er kun det første i en
række af tiltag til at forbedre SFO’en til
glæde for både børn og ansatte. De næste
skridt er i øjeblikket under forberedelse.
Indkørslen fra Frueringvej ses herunder
med et flot reklamebanner. Også hér er
der gang i forberedelserne, så vi snart kan
glæde os over en ny indkørsel! /Stig

Lidt om arabertal
”Arabertal” er det navn, vi bruger om
vores almindelige tal (0-9), når vi skal
skelne dem fra romertallene.
Navnet skyldes, at de kom til Europa fra
Arabien. Helt nøjagtigt via Spanien, der i
middelalderen var under maurisk
(muslimsk) herredømme. De første
kristne europæere stødte på tallene i
900-tallet, og nogle fangede straks, at de
var lidt smartere end romertallene. Prøv
at gange 383 med 5194 med romertal,
det er svært, hvis man ikke kan håndtere
en kugleramme. ;-) Men det tog alligevel
cirka 600 år, før det var sevet helt ind.
Bl.a. fordi, vi i første omgang glemte at få
nullet med. Og det er ligesom ret vigtigt!
For resten er ”vores” arabertal en vestlig
"dialekt" af de rigtige arabertal, så de
burde måske hedde europæertal. I
Arabien ser tallene anderledes ud og
kaldes ”indiske tal”. Jeg har funderet lidt
over, at arabisk jo læses fra højre mod
venstre - så læser arabere også tallene
omvendt? Skriver de 107 som 701? Nej,
de læser tallene ligesom os. Men hvis man
sammenligner tallene med det latinske
alfabet, så er det som om, de "kigger" den
anden vej. Tallene vender generelt den
åbne side mod venstre, bogstaverne mod
højre... (f.eks. E – 3, F – 7) På den måde
kan man jo godt sige, at bogstaverne
kommer fra vesten, tallene fra østen… 
Selvom tallene strengt taget kommer fra
Indien, kan jeg godt lide navnet arabertal.
Det er fint i dag at blive mindet om, at
antikkens matematik og øvrige kultur
vendte tilbage til Europa via Arabien sammen med et skud arabisk nytænkning. Efter at en stor del af
arvegodset var gået tabt i den kaotiske tid
efter romerrigets fald og i de kristnes
undertrykkelse af "hedensk" kultur!
Af Stig, redaktør. Kilder: Grimbergs verdenshistorie, Steffen Heiberg: En ny begyndelse,
Den st. danske encyklopædi, wikipedia.com

Ugens flyverprofil

v/Sesha

Meningsmåling koncerter
Martin Haugaard, musiklærer

Skolen overvejer for tiden, om koncerterne
måske skal flyttes til nogle andre
tidspunkter eller nogle andre ugedage.
Vi vil gerne høre, hvad der vil passe vores
forældre og elever bedst! Skriv til Martin
Haugaard, hvad du synes. Eller brug linket,
som du fik i din intra-postkasse i fredags:
https://da.surveymonkey.com/r/GY7ZNV2

Mandag
den Torp
27.Hart
februar kl. 16:00: Bevægelse,
Sesha
Rosenkrans

der
styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6
Jeg er far til Silje og Lærke og Herthas bageri/Tyge og Lars’ bod
mandage
klasserepræsentant i 5. og 1. Klasse

Herunder en lækker kage fra Herthas
Desuden har jeg selv gået på skolen,
bageri. Kager og meget andet godt kan du
for mange år siden.
købe i Herthas bod ved skolen, som Tyge
Jeg blev født i Dharamsala i Indien den og Lars passer hver fredag fra 12 til 15.
14. maj 1978
Læg mærke til det fine slogan på kagen:
Jeg bor i Stilling med min kone, vores 3 ”Vi laver ikke kager på maskine og bånd,
børn, Silje, Lærke, Tobias og vores men med hjerte og hånd”!
/Stig
kanin Plet.
Hvad er din livret? Langtidsstegt
dyrekølle smager fantastisk, generelt
er langtidsstegt kød rigtig godt :)

Ugens Citat: Vi er nødt til at nære
mistillid til alle, der prøver at overtale
os med andre midler end fornuften, de
karismatiske ledere med andre ord. Vi
må være forsigtige med at uddelegere
vores dømmekraft og vilje til andre”
Primo Levi (efter Weekendavisen 20/1-2017)

Fra Audonicons program
Onsdag den 8. februar kl. 19:30:
Sjælekræfterne i Steiners 2. mysterium. Foredrag ved Klaus Barfod
Mandag den 27. februar kl. 16:00:
Bevægelse, der styrker livskræfterne.
Eurytmikursus - 6 mandage
Torsdag den 2. marts kl.
Shaka Loveless – solokoncert!

20:00:

Se mere på audonicon.dk.
Husk at Audonicons bogsalg har åbent
tirs.-torsd. 10-16, fredage 10-14

Kong Vinter flytter ind (2)

Yndlingsbog/musik/film? Min yndlings
musik er Rock, 90’er musik og 60’er
70’er med Doors, Hendrix, Cream osv.
Noget, som ikke ret mange véd om dig?
At jeg er født i Indien, velsignet af Dalai
Lama, tog mine første skridt i Afrika,
har en australsk far, en norsk mor og
har norsk pas.
Hvad var dit yndlingsfag i skolen?
Historie og sløjd
Har du en hobby eller sport? Nej, ikke
udover familien :)
Hvad er dit yndlingsspil? Trivial pursuit
og vildkatten
Hvilket instrument spiller du? Jeg har
spillet guitar, spiller desværre ikke
mere.
Hvad er det bedste ved skolen?
Sammenholdet og fokus på helhedslæring.
Og hvad er det værste? Dårlig
kommunikation
og
elev/klassemangel.
Er der en særlig oplevelse, du gerne vil
dele med flyverens læsere?
Vi elsker at rejse og opleve verden og
sidste rejse var vi ca. 1 måned i
Australien, hvor vi kørte 4000 km fra
Darwin i nord til Adelaide i syd.
Det er nogle helt fantastiske oplevelser
man får sammen som familie, og jeg
kan kun anbefale at rejse ud og opleve
verden.

Gåden: Den stjålne mønt…
Lars Langfinger var blevet meldt til politiet af
møntsamleren Flemming Flinkesen for at
have nuppet en sjælden mønt. Politiet henter
dem begge ind på stationen. Flemming: "Det
var en jubilæumsmønt fra 1996. Den ligner
en almindelig tyver, men den er en formue
værd!" Lars: "Jeg har ikke hugget den".
Betjenten: "Det finder vi ud af lige så snart,
der er et forhørslokale ledigt!" Lars: "OK, så
trækker jeg lige en kop kaffe i automaten,
mens vi venter". Lars køber sin kaffe, og lidt
senere bliver han ført ind i et lokale, hvor han
tømmer lommerne og bliver kropsvisiteret.
Betjentene finder: En mobiltelefon, der er i
stykker, et snavset lommetørklæde, et
møntkatalog, en femmer og tre énkroner.
Men ikke den savnede mønt. Flemming siger:
"Måske har han slugt den". Tror du, Lars er
tyven, og hvor mon den savnede mønt er?
Send svaret til mig på sms 61331549 eller
bahnson@privat.dk, eller få din far eller mor
til det. Så kan du måske vinde en præmie.
Løsning sidste uge: De 17 blondiner går ikke
ind, fordi der står, man skal være 18 (år)!
Vinder uge 4: Simon, 2. klasse

/Stig

I sidste uge kunne du læse om Kong
Vinter, der var flyttet ind på stuerne i
børnehuset Babuska. Herover kan du
se, hvordan han ser ud på henholdsvis
Kornblomsten og Klokkeblomsten. Foto
Anne Katrine Wolgast

Selv om vinteren kan
man finde spændende
og brugbare ting i
naturen. Til venstre er
det østershatte på en
ellestamme i Skanderborg dyrehave. De
smagte mums! /Stig

Deadline: Inden weekenden, eller
efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk
eller brug forældre-intra eller sms 61331549.
Relevante privatannoncer medtages gratis i det
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).
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