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Til venstre:
Collage fra skolelørdag

8. November 2017

November på
Audonicon

Billede: Bente Foged Madsen

Se en hilsen fra Hanne Boel på youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=VQd
S4jj4LE4&feature=youtu.be

af steinerskoler i Danmark,
Takkekoncert på ningen
Christina Lærke Vilhelmsen.
praksis har elever fra steinerskolerne i de
Christiansborg Isidste
mange år kunne søge ind på de

Tekst fra Steinerskolen Aarhus/ videregående uddannelser via kvote 2.
Med
gymnasiereformen
bliver
Oliver Wolgast

optagelsesreglerne
harmoniseret
og
Torsdag den 5. oktober kl. 13.15. afholdt forenklet.
600 elever fra landets Steinerskoler en
takke-koncert foran Christiansborgs “Steinerskolerne har fungeret i Danmark i
mange år, og de har vist, at de bringer børn
hovedtrappe.
og unge godt videre i livet. Derfor er det
Godkendelsen af den karakter- og også glædeligt, at steinerskolerne i
eksamensfrie HF-uddannelse giver gymnasiereformen fik godkendt deres
eleverne ret til at søge ind på de ungdomsuddannelse. Jeg ønsker dem god
videregående uddannelser via kvote 2. vind med det videre arbejde”, siger
Samtidig bliver eleverne SU-berettigede undervisningsministeren Merete Riisager.
og vil fremover kunne få studierabat på
eksempelvis togkort. Noget de ikke Hos steinerskolerne forventer man, at
godkendelsen af Steiner HF vil betyde en
tidligere har haft.
øget tilstrømning af elever.
”Dermed bliver den danske Steiner-HF
Europas
første
adgangsgivende
ungdomsuddannelse uden karakter og
eksamen, og det kan vi godt være stolte
over” siger projektleder i sammenslut-

Niels Stokholm er en dansk biodynamisk
landmand, som er blevet kendt efter
dokumentarfilmen "Så meget godt i vente".
Filmen er blevet vist til filmfestivaler over
hele verden. Han er tidligere professor og
lektor ved Danmarks Tekniske Universitet.

Herunder: Takkekoncerten
Fotos: Keike Ørrild

Rudolf-Steiner-Skolen i Skanderborg vil i
første omgang ikke kunne være blandt de
5 (største) Steinerskoler der vil tilbyde HF
uddannelsen fra næste år, men vi er med i
arbejdsgruppen for at følge med i, om HF
kan være en mulighed for skolen på et
senere tidspunkt.

Caroline Henderson (født i Stockholm), er
en dansk-svensk pop- og jazzsangerinde,
som fik sit gennembrud som del af
popgruppen Ray Dee Ohh, og som siden da
har udgivet otte soloalbum.
Hendersons karriere tog en ny drejning
med de fuldtonede jazzplader Don't Explain,
Made In Europe, Love Or Nothin' og No. 8
(2008).
I 2010 fik Caroline tildelt Ridderkorset af
Dannebrogordenen

Ugens flyverprofil

Impressioner fra SFOen
Billede: Theresa Bang

OpslagsTavlen
Biodynamisk kalvekød fra Hertha
Syv tyrekalve, der har gået på det fineste
græs i engen syd for Hertha, skal nu
slagtes. Kødet sælges i fjerdedele (cirka
30-35 kilo) udskåret og klar til fryseren.
Pris 100 kr/kilo.

Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse,
der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6

Malte Burmeister

Du støtter skolen og AURA el-handel
betaler!

HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN? Jeg går i 7. Simon, Mikas - og Valdemar bag klodserne 
klasse. Har tidligere gået på Stjær skole,
men skiftede til Rudolf Steiner skolen i 3.
Gåden: Dværg på afveje
klasse.
HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT? Jeg er
født den 7 april 2004 ved kejsersnit på
Silkeborg hospital.
HVOR BOR DU NU? I en lille landsby der
hedder Stjær. Jeg bor i et hus med min
mor, far og min storesøster på 21 år. I
huset bor også familiens 2 hunde. Min
anden storesøster er flyttet til
København.
HVAD
ER
DIN
LIVRET?
hjemmelavede spareribs.

Kødet kan afhentes ved Aidt Slagtehus,
Bavnehøjvej 1, Thorsø, den 16. november
kl. 15. Bestilling senest 9. november til
lars.pedersen@hertha.dk. Nærmere info
kan fås i Herthas bod ved skolen fredag
eftermiddag.

Fars

DIN YNDLINGSMUSIK? Jeg har en bred
smag, den går lige fra hård rock AC/DC
til pop
HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD
OM DIG? Jeg elsker fantasy bøger og
Science fiction film
HVAD ER DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN?
Kemi, men ellers kan jeg lide mange fag.
HAR DU EN HOBBY? Spille computer spil
og se serier. Går til dykning på ungdoms
skolen.
HVILKET INSTRUMENT SPILLER DU?
Jeg spiller på cello og trommer.
HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? At
være sammen med mine venner.
HVAD ER DET VÆRSTE? Jeg kan ikke
klare lørdagsskole, jeg vil have indført, at
vi skal have fri om mandagen efter
lørdagsskole!
HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET
TIL ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU
SÅ HEN? En tur til Nordkorea, for at
studere til diktator, jeg har hørt at de har
den bedste skole i verden (ironi kan
forekomme!)
HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE
EFTER SKOLEN? Studere til datalog.

En maskeret dværg har plyndret
banken i Kardemommeby! Politimester Bastian skynder sig hen til de
syv små dværges hus, hvor han lige
ser et glimt af den kriminelle dværg,
der smutter ind ad døren. Et halvt
minut efter når Bastian også huset.
Inde i stuen sidder de syv små
dværge rundt om spisebordet. På
bordet
ligger
seks
tomme
pizzabakker - og én uspist pizza!
Under bordet finder Bastian en
legetøjspistol, masken plus en
sæk fuld af penge!
Han spørger: ”OK, hvem af jer var
det”? Dværgene svarer: ”Tihi, det
siger vi ikke”! Bastian ser en regning
fra Kardemommeby Pizzeria ligge
på bordet. Den lyder på syv
børnepizzaer
med
gorgonzola,
pepperoni, chili og hvidløg. Hvordan
kan Bastian hurtigt afsløre den
skyldige dværg?
Løsning i sidste uge: Der var ingen
adgang til hotellet uden slips
Vinder forrige uge: Matthias 6.klasse
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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 Fællesflyveren

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

AURA giver 2 øre til skolen for hver kWh
strøm du/din virksomhed bruger, uden
at det koster dig ekstra.
Skolen kan hvert år få ca. 10.000 kr. ved
100 hustande. Derudover får vi 20
billetter til Moesgaard.
Det kræver at du, dine venner,
bedsteforældre og alle der ønsker at
støtte skolen, logger på vedlagte link og
tilmelder sig AURA Sponsorstrøm. Også
selvom du i forvejen har AURA som
udbyder.
Dit elforbrug må dog højst være på
100.000 kWh om året.
Værd at vide:
- Der er ingen binding på produktet, og
det er gratis at tilmelde sig.
-Du
kan
tilmelde
dig
AURA
Sponsorstrøm, uanset hvor i landet du
bor.
Sådan gør du:
- Følg linket herunder, klik på AURA
sponsor i højre side og tryk på vælg, klik
nej tak til AURA vind.
- Bestilling af el-aftale (det er
udelukkende sponsorstrøm) Udfyld
blanket - vælg skolen under forening undlad
at
skrive
noget
ved
aftagernummer eller evt. et punktum.
- Tryk på bestil her.
Hold nu op hvor det går - vi elsker at
støtte skolen.
Har du brug for support, er du
velkommen til at kontakte Gitta (Malthes
mor) på mobil 31670104.
https://www.aura.dk/el-handel/elprodukter/
Venlig hilsen
Gitte Laursen

