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En buket tidsler…

.

Jeg har et nært forhold til det spørgsmål
i flyverprofilen, der hedder: “Hvad er det
værste…” Det er sikkert en karakterbrist
hos mig. Men jeg synes, at netop dette
spørgsmål har sin egen særlige kvalitet.

Lokalhistorie: Sådan så børnehuset Babuska og skolen ud omkring 1988. Skolen går
på dette tidspunkt op til 7. klasse. De yngste børn er i den nuværende overskole, og de
større er i den ”nye” skole, som er ved at være fyldt op. Kort efter bygges resten af den
nuværende skolebygning. Børnehuset er til gengæld blevet udvidet af flere omgange.
Bemærk også fraværet af diverse pavilloner, og det åbne landskab uden om. Fotografen
må i det ene tilfælde have stået cirka der, hvor der i dag er parkering for det nye rådhus!
Fotos: Per Clauson-Kaas. Tak til Keike Ørrild og Anne Katrine Wolgast

3. klasse på Sukkertoppen
Af Anne-Marie og Steffen Holst, forældre

Flyverprofil-flashback:

Det bedste af det værste!
”Hvad er det værste..?” Fra eleverne:

Sidste lørdag mødtes 3. klasses
forældre og børn kl. 10.00 til et fællesarrangement ved Klostermølle.
Vi gik op på Sukkertoppen, fik snakket
med hinanden, børn som voksne og
nød naturen og den flotte udsigt.
Vi fik en dejlig frokost, som alle havde
bidraget til. Herefter gik vi over til
Klostermølle, hvor vi bl.a. kikkede efter
isfuglen fra fugletårnet, legede med
pinde ved åen og nød det gode vejr.
Det var en dejlig formiddag med
nyudsprungne træer og skøn fuglesang.

”Det er skidekoldt i overskolen”
”Når læreren laver en skingrende kradselyd
på tavlen”
”Når jeg ikke har lavet mine lektier”
”Når Sidse sparker til mig” (Denne profil var
et tøjdyr, ikke en elev!)
”Hovedfagstimerne om lørdagen”
”Når lærerne bliver sure”
”At vandet smager mærkeligt”
”Alle dem, der kommer for sent”
”Frikvartererne er for korte”
”At vi ikke har en kantine”
”At æbletræerne er blevet fældet”
”Solcellerne er grimme og i vejen”
”At male med vandfarve”
”Når vi skal hen på Audonicon, det tager en
evighed”
”Når Lars Thetmark fylder tavlen med skrift
7 gange på en time”
Og så ”det værste” - fra de voksne:
”Alt det mudder!”
”At vi ikke lige har 5 millioner”
”Når børnene bliver store, og vi skal sige
farvel til dem”
”Når vejret er for godt, og det er en kamp at
undervise de solskinshungrende elever”
”Når pizzaen falder på gulvet eller grøden
brænder på”
”Når nabostuen bager pandekager, og jeg
må nøjes med duften”
”At man ikke kan være med til det hele”
”At føle misundelse, fordi jeg ikke gik på
sådan en skole/børnehave”
”Det tør jeg ikke sige!”

Spørgsmålet stiller krav til den, der skal
besvare det. Det er jo underforstået, at
formålet ikke er alvorlig kritik. Derimod
udfordrer det fantasien - svarene vidner
ofte om en del eftertanke. Enkelte svar er
indforståede, mange er sjove. Og nogle
udtrykker i virkeligheden noget positivt!
Når eleverne begynder i 1. klasse, får de
som bekendt en buket med både roser og
tidsler. Sådan er livet jo, også skole/
institutionslivet. Hvis det, vi så fortæller,
kun er solskin og selvros, kan det godt
blive en anelse forudsigeligt…. Det, vi
husker med størst fornøjelse fra skoleudflugten, er ofte ikke det dejlige
sommervejr, men derimod da vi fór vild,
læreren faldt i vandet og lille Lise satte
sig i en kokasse. Selvom det var lidt surt...
Når vi også fortæller om de skæve og
mindre vellykkede ting, er det med til at
gøre bladet levende og vedkommende.
Og er man lige sur over, at éns yndlingsklatretræ er blevet fældet, fordi nogle
dumme voksne syntes, der skulle være
noget andet (åndssvagt noget!), så skal
man da have lov at sige det i sin profil!
Spørgsmålet om ”det værste” er som så
meget andet opfundet af Kirsten Rowley,
der fandt på både flyver og flyverprofil.
Nu, hvor profilen har kørt i næste fire år,
synes jeg, det kunne være sjovt med lidt
tilbageblik – et ”flyverprofil-flashback”.
Guldkornene er op til 4 år gamle, derfor
har jeg valgt at lade dem være anonyme.
For balancens og PR-udvalgets skyld 
bringer vi en anden gang nogle af ”det
bedste”. God læselyst!
Stig, redaktør

Babuska - Fra arkiverne: Sommerfest i

Kornblomsten - inden vi ser os om, er der
ferie igen. Foto: Bente Foged Madsen

Ugens flyverprofil

Flyverprofil, fortsat

Fra Audonicons program
Sankt Hans aften den 23. juni 16.30

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? Det
allerbedste jeg kan tænke mig til, er nok
alle de minder jeg har. Jeg har gået på
Steiner siden jeg var 2 år i børnehaven og
ja, det er bare noget af det bedste. Når jeg
siger minderne, mener jeg også
klassekammerater og lærere!
HVAD ER DET VÆRSTE? Det værste er, at
skolen snart er slut. Om bare 1 år og 2 mdr.
ca. så skal jeg ikke være det sted, jeg har
Mandag den 27. februarværet
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Jeg går i 2.VG på Rudolf Steiner-Skolen i være: Husk at nyde skolen og benyt dig af
mandage?,
de
Skanderborg. Jeg blev født 05/03-1999. den, inden den er væk!
Det fandt sted i Skanderborg på Poul la HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET TIL
Cours vej 16s i et stort kar. Jeg er ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU SÅ
opvokset i en lille by kaldet Mesing, vest TAGE HEN? Det ved jeg virkelig ikke.... Der
for Skanderborg.
er jo så mange at vælge imellem. Jeg tror
HVOR BOR DU NU? Jeg bor nu I bare jeg kunne tænke mig at komme til et
Skanderborg på Poul la Cours vej, lige hvilket som helst land, jeg ikke har været i
ved siden af mit fødested. Her bor jeg endnu. Men dog helst udenfor Europa.
med min mor og en kat ved navn Nala.
HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE
EFTER SKOLEN? Se, først og fremmest vil
HVAD ER DIN LIVRET? Helt klart sushi!
jeg nok glæde mig over ikke at have lektier
DIN YNDLINGSMUSIK? Jeg kan lide
for i en stund! Derefter ved jeg det ikke.
næsten alle genrer indenfor musik, tror
jeg. Min yndlingsmusik kommer an på Jeg har overvejet nogle forskellige ting
situationen jeg er i. F.eks. kan jeg rigtig som: Arbejde, højskole eller rejse. Jeg er
godt lide musik med god rytme til fester. stadig i gang med at gruble over det.
DIN YNDLINGSBOG ELLER -FILM?

ER DER ANDET, DU VIL FORTÆLLE?

Min yndlingsbog er Parzival, da den har
fået rigtig mange ting i mit liv til at give
god mening. En rigtig god film kunne
være "12 years a slave", eller "Hacksaw
Ridge", hvori der er nogle meget brutale
hændelser.

Til alle jer der går i underskolen: Glæd jer
til at komme i overskolen!

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD
OM DIG? Jeg har været på 12 eller flere
skiferier, og lærte at stå på snowboard
ved omkring 6 års alderen. Og så tænker
jeg ufattelig meget over alting, mere end
man måske lige går og tror.

Jeg sælger en Trek børne-racercykel, som
er fra d. 25/3 2010. Sidst den har været
ude at køre er ca. to-to et halvt år siden, og
siden da har den stået indenfor. Den har
alu. stel og carbon forgaffel. Der medfølger
bagagebære, pedaler med klamper og
cykelsko med sål str. 38. Pris 2700kr.

var bare lige røget ”under stregen”.

HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL
NOGET SPORT? Jeg elsker specielt MTB,
og har dyrket det i ca. 11 mdr. Udover
det så er Pc'en noget jeg elsker at bruge. Deadline: Inden weekenden, eller efter

HVILKET INSTRUMENT SPILLER DU? Jeg
spiller violin på skolen, som jeg holder
fast i at blive ved med. Så har jeg prøvet
at lære guitar, men det blev ikke til
noget. Blokfløjten kan jeg stadig spille
lidt på, selvom det er mange år siden, vi
brugte den til skolen.

Kom og hold en børnevenlig Sankt Hans
aften på Audonicon. Båltalen bliver et
eventyr og vi tænder bålet kl. 18.00,
hvorefter vi synger Midsommervisen.
Medbring en ret til fællesbord - så spiser
og hygger vi sammen! Tag alle du kender
med! Alle er velkomne! Gratis adgang.
Med forbehold for ændringer og trykfejl.
Se mere på audonicon.dk eller på FB.
Husk at Audonicons bogsalg har åbent
tirs.-torsd. 10-16, fredage 10-14.

Cykel til salg:

HVAD ER DIT YNDLINGSFAG? Litteratur- Jerrik, e-mail: jerriktb13@gmail.com
perioden om Parzival med Lars T. har eller tlf.: 20 12 30 49
været den bedste periode jeg husker. Det
er generelt de fag, hvor jeg kan få lov til
at filosofere eller bare tænke meget, som Forglemmelse: Sidste uges fotos af Rasmus og
Iben var taget af Bente Foged Madsen. Teksten
falder i min interesse.

DIN YNDLINGSLEG ELLER –SPIL? Jeg kan
rigtig godt lide et pc-spil som hedder
League of Legends (også kaldet "LoL"),
men samtidig kan jeg også rigtig godt
lide mange brætspil, skak eller andet.

– 19.00.

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).

 Redaktion: Ansvarshavende redaktør:
Stig Bredholt Bahnson. Øvrige: Duncan Lithgow,
Sesha Hart, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged
Madsen, Lars Thetmark, Anne Marie Holst

 Fællesflyveren

er et uafhængigt
medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke
nødvendigvis institutionernes holdning. Den
udkommer så vidt muligt onsdag undt. ferier.

Gåden: Tre bilmærker
I denne uge kan du prøve at gætte,
hvilke bilmærker, der her er tale om:
Det første bilmærke har et emblem
(firmamærke) på køleren, hvor man
blandt andet kan se en stor slange, der
spiser en lille mand.
Det næste bilmærke hedder ”tre
diamanter” på japansk. Man kan faktisk
også godt se de tre diamanter på bilens
emblem, hvis man kigger efter.
Det tredje bilmærke er startet af en
meget sparsommelig mand. Han havde
opkaldt bilen efter sig selv, men han opdagede, at man kunne spare to streger,
hver gang man skrev navnet, hvis man
ændrede et D i navnet til et T. Hvis man
altså skriver navnet på japansk! Derfor
hedder bilen ikke helt det samme som
manden.
Løsning sidste uge: Ole havde skrevet
”fladskærme” i stedet for ”faldskærme”!

