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Lørdag eftermiddag kunne 9. klasse 
hente de flotteste krukker på 
Godsbanen i Århus. Det var resultatet 
efter en lang proces.  

Først havde 9. klasse brugt tre timer 
om ugen i syv uger på at lave 
krukkerne. Derefter stod krukkerne og 
tørrede i 6 uger inden de blev kørt til 
Godsbanen i Århus, hvor de blev 
brændt i to døgn. Ovnen var helt oppe 
på 1100 grader, da den var varmest. 
Alle krukkerne holdt. 

Vidnesbyrd                      

Hvis nogle af skolens lærere ser lidt trætte 
ud for tiden, så er det nok fordi, de er ved 
at skrive vidnesbyrd…  Et omfattende, 
men betydningsfuldt arbejde. 

Efter 1. klasse får hver elev et personligt 
vers af klasselæreren. Vidnesbyrdet er i 
øvrigt skrevet til forældrene, som kan 
genfortælle det for børnene. Også efter 3. 
klasse skrives der til forældrene, som 
igen kan tale med eleven om, hvad der 
står. Endelig efter 6. klasse får eleven 
vidnesbyrdet til at læse selv, ligesom 
efter 8. klasse og 1.vg. Efter 3.vg. gives 
afgangsvidnesbyrdet, som er målrettet 
uddannelsesinstitution eller arbejds-
giver. 

Vidnesbyrdene overrækkes eleverne til 
sommerafslutningen. De ligger i lukkede 
kuverter, som først skal åbnes, når man 
er hjemme og har ro til det. Eleven giver 
en lille buket blomster til gengæld – en 
fin, højtidelig begivenhed. 

Vores elever får ikke karakterer og går 
ikke til eksamen. I det daglige evalueres 
der løbende, skriftligt og mundtligt. På 
den måde giver vi os selv mulighed for at 
gå efter essensen i emnet, når vi 
underviser. Nok skal man vide og kunne 
noget om Columbus, om botanik eller om 
trigonometri. Men det væsentlige er 
måske at opleve styrken i Columbus' 
ufattelige mod over for ukendt land. 
Eller storheden i at et frø spirer. Eller at 
det nytter at tænke, fordi ens tænkning 
frembragte noget sandt og alment. Den 
slags oplevelser giver skolegangen 
værdi, men de er elevens egne og kan 
slet ikke rangordnes i forhold til andres. 

I stedet har vi så vidnesbyrdene til at 
evaluere på en differentieret måde. Her 
kommer vi ind på det faglige standpunkt, 
men først og fremmest kan vi fremhæve 
de fremskridt og styrker, der er 

Vi ser ingen tegn på, at vores elever 
mangler eksamenstræning, når de skal 
uddanne sig videre. Fra undervisningen 
er de vant til at skulle fremdrage det 
væsentlige, og mange fremlæggelser og 
optrædener gør dem vant til at stå frem.  

Alle de tidligere Steiner-elever, jeg har 
spurgt/læst om, fremhæver, at det at gå 
til eksamen ikke har været noget problem. 

Fra forældrehåndbogen, let redigeret med 
enkelte tilføjelser. /Stig 

Krukker på Godsbanen 

Af Bente Foged Madsen   

 

 

I dette nummer finder du også: 

 Frode beretter fra Bornholm 

 Arbejdsdag i Babuska 

 Det bedste af det bedste  

 Rejsegilde og meget andet godt! 

I næste nummer er der flere billeder 
fra Bornholm, noget om mineralogi 
samt noget om pinsefest i Babuska! 

 

 

Sommerblomster: Billede malet af en elev 
i 8. klasse. Malet udenfor foran motivet, med 
oliekridt. /Foto: Sidse Aas 

 

Til venstre: Michael og Elliot med deres 
færdige krukker - Michaels klar til en længere 
køretur, men Elliots skulle kun fragtes nogle få 
hundrede meter.   

 

 

Her bliver 
Nannas krukke 
beundret. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse, 

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

mandage 

  

Fra Audonicons program  

Sankt Hans aften den 23. juni 16.30 
– 19.00.  

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. 

 

Husk fredagsmarked hver fredag 
kl. 12 - 15 mellem Babuska og salen.  

Violin sælges  
¾ violin i god stand til salg, med nyere 
violinkasse, bue og skulderstøtte. Prisen 
taler vi om, men omkring 2500-3000 kr.  

Giv et bud. Kh. Dorte, mor til Jerrik i 2. VG  

Tlf. 51272228  dorte@kildevaeldet.dk 

 

 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).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør 

Stig Bredholt Bahnson,  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. 
Udkommer så vidt muligt onsdag undt. ferier.  

 

 Ugens flyverprofil   
   
 

 

 

  
 
 

 

Joris Ingmar Hoekman  

Jeg går i 8. klasse, og har min lille-søster 
Ninke i 5. klasse. Jeg er født den 24 maj 
2003 og har hele min liv boet i Sondrup 
bakker ved Hundslund. Jeg kan godt 
lide vores katte (især Jackson) og 
hunde.   

HVAD ER DIN LIVRET? Min mors 
pizza. 

HVAD ER DIN YNDLINGSMUSIK? 
Musik med meget god bas. 

HVAD ER DIN YNDLINGSFILM? Jeg 
synes, ”Bad Boys” er den bedste film, 
jeg har set. 

NOGET SOM IKKE RET MANGE VÉD 
OM DIG? Der er ikke mange som ved, at 
jeg har været med i tv-programmet 
”Anne på landet”. 

HVAD ER DIT YNDLINGSFAG? Det er 
øvetime, der lærer man mange 
forskellige ting.  

GÅR DU TIL SPORT? Jeg spiller fodbold 
i frikvartererne og hjemme.  

HVAD ER DIT YNDLINGSSPIL? Risk. 

SPILLER DU ET INSTRUMENT? Violin. 

HAR DU ET YNDLINGSSTED PÅ 
SKOLEN? Jeg kan bedst lide at være i 
klassen, ellers kan jeg godt lide at være 
på fodboldbanen, men jeg synes, at det 
godt kunne forbedres. 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS REJSE 
MED FLYVEREN, HVOR VILLE DU SÅ 
HEN? Jeg vil gerne til USA`s kyst. 

 

Gåden: Gæt et land i Europa 

Folk i den nordlige del af dette land taler 
ikke ret godt med dem i den sydlige del. 

Landet er på størrelse med Danmark, 
men herskede indtil 1960 over et af de 
største lande i Afrika, hvor de vist 
behandlede afrikanerne meget skidt. 

I 1990 blev landets konge afsat, fordi han 
ikke ville skrive under på en lov, han ikke 
brød sig om. Da nogle andre havde 
underskrevet loven, blev han indsat som 
konge igen dagen efter. 

Landets bilister har et dårligt rygte. Indtil 
1977 skulle de slet ikke have kørekort for 
at køre bil! Måske derfor var der tidligere 
lys på alle landets motorveje om natten. 

Nogle kendte ”indbyggere” i landet er 
Asterix, Tintin, Lucky Luke og smølferne. 

Landet er også kendt for vafler, øl, EU og 
ikke mindst en lille dreng, der står og 
tisser midt i hovedstaden! 

Hvad hedder landet? 

Send svaret til mig på sms 61331549 eller 
bahnson@privat.dk,. Så vinder du måske…. 

Løsning sidste uge: 1. Alfa Romeo 
(selvfølgelig!), 2. Mitsubishi, 3. Toyota 
(grundlagt af  Sakichi Toyoda)    /Stig 

 

 

 Ugens Citat:      
“Med hensyn til den pædagogiske 
kunst kan man allermindst gå 
fanatisk ind for noget, da man dér 
har med menneskets liv i dets 
mange skikkelser at gøre” 

Rudolf Steiner: Pædagogik og erkendelse 
af mennesket (foredrag i Arnhem 1924) 

Det bedste af det bedste  

I sidste uge kunne man læse et udpluk af, 
hvad børn og voksne i tidens løb har syntes 
var ”det værste” i deres flyverprofiler. 

Herunder kan du så læse, hvad nogle af 
profilerne syntes var det bedste ved skolen: 

”At lære at spille et instrument” 

”Den glade atmosfære” 

”Alims historier” 

”At lyset stadig brænder i de ældste elevers 
øjne” 

”Alle er søde ved hinanden” 

”De mange ildsjæle” 

”Plads til at udfolde sig i alle retninger” 

”Fælles ønske om, at det skal være verdens 
bedste skole” 

”Følte mig tilpas fra første dag” 

”At opleve børnenes glæde og smil” 

”Alle er her, fordi de ønsker at være på 
netop vores skole” 

”Forældrenes engagement” 

”Lektierne er sjovere her end på min gamle 
skole” 

Fortsættes… Enkelte citater er forkortede eller 
let redigerede af forståelseshensyn/Stig 

mailto:dorte@kildevaeldet.dk
mailto:Bahnson@privat.dk


 

Koncert og rejser 
Husk skolens store sommerkoncert fredag den 16. 
juni klokken 19. Fri entré, alle er velkomne. Caféen åbner 
allerede kl. 17. Eleverne får nærmere besked om mødetid.  

6. klasse har været på Bornholm i uge 20… Til højre kan 
du læse Frodes meget levende beretning om turen. I næste 
nummer fortæller klasselærer Sidse Aas så om den 
mineralogiperiode, der knytter sig til turen, og der bliver 
forhåbentlig også plads til nogle flere billeder… 

Nu er det så 8. klasses tur til at skulle på klasserejse. 
Turen går til Lapland. Som tidligere nævnt blev denne tur 
udsat på grund af usædvanlig kulde i området. Flyveren 
glæder sig til at høre om 8. klasses oplevelser også…. 

 

3. klasse holder rejsegilde  
Af Pia Westergreen, mor til Kasper i 3 klasse og Jonas i bh.kl. 

3. klasse er i gang med en byggeperiode, hvor de bruger 
hovedfagstimerne til at bygge et bindingsværkshus på 
SFO´ens areal. Dette skal med tiden blive til en lille by.   

 31. maj holdt 3. klasse rejsegilde, som blev fejret med 
speltboller, kokos-makroner, melon og sodavand. Der var 
festhumør blandt eleverne oven på det hårde arbejde, der 
blev spist, drukket, hygget og snakket. 

 

SFO-info: 

Åbningstider i SFO sommeren 2017:  

Dagligt åbent 8 – 16 i uge 26 og fra uge 31 indtil skolestart.  

Lukket i uge 27 til 30 begge uger inkl.   

Lukkeuger i næste skoleår:  

På baggrund af det behov, vi har oplevet de sidste år, har 
bestyrelsen besluttet, at SFO’en er lukket i ugerne 42 og 7 
(efterårs- og vinterferie). 

/Stig, redaktør og bestyrelsesmedlem 

 

 

Survival på Bornholm 

Af Frode Rosing, 6. klasse. Fotos: Frode/Sidse Aas 

Sikkert de fleste af os forstod det knap, efter det halve år og 
en madpakkes ventetid. Ikke før vi sad i det rumlende tog, 
stod på det blæsende færgedæk, klatrede i klipper ved den 
bølgende kyst, eller begravede vores hoveder i en ægte 
bornholmsk soft-ice. Klasseturen var over os, og vi spildte 
ikke tiden! 

Som om klipperne nede ad gaden ikke var nok, vandrede vi 
til Helligdomsklipperne og satte ben i Den Sorte Gryde, 
befængt med giftige huleedderkopper..! Ved indgangen lå et 
dødt fugleskelet, men vi vidste ikke om vi skulle tage det som 
et varsel... Dog med livet i behold, fortsatte vi rejsen til 
Moseløkken Stenbrud, hvor vi så sten, sprængte sten, 
huggede i og på sten. Men det var kun begyndelsen, for to 
dage senere var vi på Natur Bornholm, hvor vi hørte en del 
om, ja, sten. De oplevelser tilsammen var rent ud sagt pænt 
sten`ern. Men to dage senere er vi slet ikke kommet til endnu. 
Først skulle vi til Christiansø og høre om fængsler, kanoner, 
engelske musketter og noget så hverdagsagtigt som døde 
fugle og persille ;-)   

Inden dag 4 på rejsen, skulle vi atter overnatte på 
vandrehjemmet i Gudhjem, hjemsøgt af en bindegal fyr der 
hedder Lennart. Før vi kunne lægge os til ro i vores ydmyge 
køjesenge, skulle vi ligesom de andre dage pines med en 
times skolearbejde i vandrehjemmets dybe torturkamre. 
Efter endnu en skrækindjagende nat med hylen og skrigen fra 
de andre skoler, da Lennart brød ind i deres værelser og 
fortærede dem levende for at få ro (ej seriøst, vi kunne høre 
ham råbe ind af deres dør: "Hold - KÆFT!"), kom vi som sagt 
på Natur Bornholm efter at have været i Ekkodalen og 
Østerlars Rundkirke hvor vi fik en SELFIE MED EN MUNK!!!   

Dagen sluttede med en ordentlig pose bolcher fra Svaneke, 
inkl. røget sild og badetur ved Dueodde, inden busturen hjem 
hvor der både blev glemt sko, telefoner og et ordentligt par 
underhakker. Tingene blev dog afleveret tilbage til deres 
ejermænd næste dag, hvor vi skulle til Hammershus, efter vi 
på en sejltur langs Hammerens kyst så klippeformationer og 
holdt hænderne indenbords for den berygtede ”Hammerhaj”. 
Vi gik til Opalsøen, fik mere eller mindre hvad der lignede en 
dukkert, og fortsatte som sagt til Hammershus, hvor en 
utrolig entusiastisk men god guide i middelalderkluns viste 
os rundt. På alle disse oplevelser og en H. C. Anderledes-
fortælling, lagde vi os i seng efter forberedelserne til 
hjemrejsen næste dag. 

Og vi levede lykkeligt til den følgende mandag! 

               

På vej ud over klipperne.                Munken og Frode (med hat).  

 

 



 

 

Babuskas arbejdsdag 

Af Jeanette Poulsen  

(Mor til Carla i Smørblomsten og 1.suppleant i bestyrelsen)  

Lørdag den 20. maj var der arbejdsdag i Babuska. 72 friske 
voksne og børn var trukket i arbejdstøjet og alle gav en ha nd 
med til ba de store og sma  opgaver, ude sa vel som inde. Det 
er tydeligt at se, at na r der løftes i flok, sa  sker der virkelig 
noget. Denne gang blev der bl.a. bygget nye sandkasser, luget 
og beska ret buske, slebet og lakeret borde, hugget brænde 
og organiseret i brændeskuret.  

 

En ny lille trappe ved Æbleblomsten tager sin form 

Selvom der det meste af dagen var overskyet, havde store 
som sma  højt humør og masser af god arbejdsenergi. Tanja 
(pædagog i Kornblomsten) og Karen Margrethe 
(bestyrelsesformand) stod for tilberedningen af en lækker 
frokost. 

 

En velfortjent pause med kaffe og kage. 

 

Sidst på dagen samledes alle til en velfortjent pause og 
for at fylde sukkerdepoterne op med et (eller to) stykker 
kage fra det store kagebord.  

Som forælder er denne dag helt særlig, da det giver god 
mulighed for at lære andre forældre, børn og personale 
bedre at kende. Også børnene har set frem til denne dag. 
De synes, at det er rigtig sjovt at være med til de praktiske 
opgaver og lege med nye og kendte ansigter.    

En stor tak til alle fremmødte og tak for alle de lækre 
kager fra dem, der ikke havde mulighed for at deltage 
denne gang. På glædeligt gensyn til efteråret.   

 

Himmelbjerggården  
Skolens afholdte, men desværre snart forhenværende 
skoleleder Iben Munk og hendes mand Karsten har 
sammen med 3 andre familier overtaget Himmelbjerg-
gården, et område med 14 bygninger og 20 ha naturskøn 
grund nær Himmelbjerget. Stedet har tidligere rummet en 
regional døgn-institution.  

Himmelbjerggården bliver et samlingspunkt for en bred 
vifte af aktiviteter og initiativer indenfor sundhed, 
stressreducering, sunde fællesskaber, ledelse, social-
innovation, grøn energi, genbrug/cirkulær økonomi og 
biodynamisk planteavl. 

Se mere om det spændende projekt på hjemmesiden 
himmelbjerggaarden.com. 

  

Stig/Foto fra hjemmeside m.v.t./Kilde: himmelbjerggaarden.com, 
Midtjyllands avis/mja.dk. 
 

 

 

Tv. Grene fra buskene køres væk 

Th. Der gøres klar til at fylde en 

masse sultne maver 


