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Ny profil: Den

.

nye skoleleder
John
har
tydeligvis noget
mindre hårpragt
end Iben. Men
så har han til
gengæld mange
andre
kvaliteter… 

T-shirt, karsehår og ingen fløjte: Mød vores nye skoleleder!

Fra Iben til John
Første august satte en ny person sig i
stolen på skolelederens kontor. Det er
John Jensen, 48 år, der afløser Iben
Munk på denne vigtige post. John er en
mand med en solid erfaring som
skoleleder, både fra en offentlig skole
og en efterskole. John er gift med Elfir,
den nye klasselærer i 1. klasse, og de
har to børn, Anton og Magnus, der lige
er begyndt som elever på skolen.
For at komme lidt mere ind på livet af
John har flyveren stillet ham fem
skarpe spørgmål:
1. Hvordan var din egen skole, da du
var barn? Er der noget fra den, du kan
bruge som skoleleder idag?
Jeg er vokset op på en mindre landsbyfolkeskole med tæt sammenhold og en
stor grad af nærhed. Det var en skole,
hvor lærerne blev mødt med respekt
(næsten for meget) og hvor der blev lagt
meget vægt på dannelse og det at vide
noget. Det var på rigtig mange måder en
rigtig god skole for mig og det er også
noget af det der tiltaler mig ved RudolfSteinerskolen her i Skanderborg.
2. Du har været skoleleder i mange år.
Hvad er det bedste ved at være
skoleleder - og hvad er det værste?
Årh, det værste ved at være leder… det er
nok de rigtig mange forskellige
forventninger, der er til éns person. Man
er jo ikke nogen superhelt, men et
almindeligt menneske, der også har brug
for fritid og familie. Nogen gange kan det
også være svært at få en klasse (lærerne)
til at koncentrere sig og opføre sig
ordentligt, og det er heller ikke sjovt.

Af Stig B. Bahnson, redaktør
Fotos: Bente Foged Madsen
Det bedste… der er mange ting; jeg er lidt
friere til at planlægge min arbejdsdag. Jeg
kan være med til at skabe gode, trygge
rammer, så vi får den allerbedste skole for
både børn og voksne på stedet.

23. August 2017

Velkommen tilbage!
Så er sommerferien overstået, og vi er i
et nyt skoleår. Mon ikke mange egentlig
har glædet sig til at komme i gang igen
med nye udfordringer - og ikke mindst til
gensynet med kammerater og kolleger?
August betyder også et forhåbentlig
glædeligt gensyn med FællesFlyveren –
det blad, du har i hånden lige nu. Til nye
læsere skal jeg fortælle, at flyveren er et
frivilligt og uafhængigt initiativ, som
drives af en gruppe forældre. Formålet er
primært at fortælle hinanden, på tværs af
skolen, børnehuset og Audonicon, hvad
der foregår lige nu – og hvorfor.
Bladet er holdt i en uhøjtidelig tone og
har også plads til lidt fis og ballade
indimellem. Vi modtager hellere end
gerne indlæg fra læserne – uden disse
bidrag ville bladet ikke eksistere!

På redaktionen er vi lige nu lidt nede på
ressourcer. Vi synes, det er vigtigt at
3. Nu er du leder for en Steinerskole - men
fastholde bladet som et fast indslag i
har du nogensinde selv lavet eurytmi? institutionernes liv. Vi vil derfor gerne
Eller spillet på en pentatonfløjte?
have nye, friske redaktions-medlemmer.

Jeg har aldrig rørt en pentatonfløjte, jeg kan Stig, redaktør
overhovedet ikke spille et instrument. Men…
da jeg startede her havde Minna lavet nogle
eurytmi-øvelser for alle lærerne, og dem var
jeg med til. Jeg tror ikke det var særlig
smukt, men det var sjovt!
4. Hele din familie - du, din kone og jeres
to børn - er begyndt på skolen samtidig. Er
det ikke enormt "satset"? Hvordan kunne
I vide, at skolen virkelig er så god (som vi
selv synes den er)???
Åh, man kan simpelthen mærke den gode
atmosfære på skolen så snart man kommer
i nærheden af den, så det var ikke så satset
endda. At vi alle er det samme sted er rigtig
godt, for så har vi mere tid sammen.
Isa, Anna og Smilla fra Kornblomsten nyder
Fortsættes på bagsiden

sommervejret. Foto: Bente Foged Madsen

Første skoledag: Den
nye første klasse stiller
op til fotografering
efter af være blevet
budt velkommen i
salen af hele skolen.
Hvert barn har fået en
buket vilde blomster af
deres nye klasselærer
Elfir Hyldal, længst til
venstre på billedet.
Foto: Anne Præstegaard

Ugens flyverprofil

ØkoNyt: Giftig top-10!
Mange vil sikkert gerne leve økologisk, men
føler ikke, de har råd! Så gælder det om at
prioritere… Hér er lidt hjælp til det.

OpslagsTavlen

Dansk Naturfredningsforening1 har lavet
en liste med de 10 fødevarer, der tilsammen
står for 75% af danskernes (ufrivillige)
indtag af sprøjtemidler. Ved at købe netop
disse varer økologisk, kan man altså
reducere sit giftindtag væsentligt!
Her er den sorte liste: Æbler, pærer, agurk,
tomat, salat, vindruer, kartofler, rødvin,
Mandag den 27. februar
kl. 16:00:
Bevægelse,
hvedemel,
jordbær. Listen
er lavet ud fra
Oliver
Wolgast
både
varens
indhold
af
giftrester
der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 62 og en
Jeg er født for de
snart 43 år siden i gennemsnitsdanskers forbrug af varen.
mandage?,
Hamburg. Sammen med Anne Katrine Topscorer, hvad giftindhold angår, er –
har jeg to børn i skolen, Emil i BH- desværre - jordbær, også de danske. /Stig
klassen hos Helene og Therese i 3. hos Kilder: TV2, Dansk Naturfredningsforening. Note
Martin. Jeg er 2. suppleant i bestyrelsen. 1: Med nye data fra Fødevarestyrelsen. 2: Antal
HVOR BOR DU NU? I Skanderborg

prøver med giftrester og antal forskellige gifte.

HVAD ARBEJDER DU MED TIL DAGLIG?
Vindmøller og handel med energi.

Fra Iben til John, fortsat

HVOR HAR DU SELV GÅET I SKOLE? Jeg
er flyttet lidt rundt som barn - i
folkeskole gik jeg i Hamburg og derefter
i en by i nærheden af Stuttgart og på
gymnasiet i München.

Mine to drenge har i nogen tid været i tvivl
om, hvad de ville og derfor har en Steinerskole
med overbygning og uden eksamen været
højt på ønskelisten. Det der tiltalte Elfir, da
hun søgte, var netop, at der ikke var
eksamener.

HVAD ER DIN LIVRET? Jeg kan godt
savne det sydtyske køkken engang
imellem, hvor jeg godt kan lide
Maultaschen (en slags XL-Ravioli), eller
sidde i en bayrisk Biergarten og få en
Breze med Obatzda.
HVOR LÆNGE HAR DU VÆRET
FORÆLDER PÅ SKOLEN/BABUSKA? Fra
Therese startede i børnehaven i 2011.
HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?
De glade børn og deres gode måde at
omgås med hinanden med på.
HVORFOR HAR I VALGT SKOLEN? Jeg
kendte lidt til Waldorf-skoler fra
Tyskland - men det er først og fremmest
den rare stemning der får en til at tænke
hver morgen, at man helst vil hænge ud i
skolen i stedet for at gå på arbejde.

5. Når de elever, som går på skolen idag,
tænker tilbage på deres skoletid, hvad tror
du så især, de vil huske dig for?
Huske mig for? Hmmm, at jeg var den første
karseklippede skoleleder, de har haft? Min
store næse… Nej, jeg håber da, at de vil huske
mig som en del af lærerkollegiet i en tid hvor
de havde det rigtig sjovt og lærte en masse.
Jeg har ikke behov for at skille mig ud - jeg
tænker det er min væsentligste opgave at give
lærerne gode forhold, og dermed er det også
vigtigere, at gamle elever husker deres lærere
og ikke mig. …men jeg vil da gerne huskes for
at være med til at lave en ny SFO og sikre en
god, faglig og oplevelsesrig overskole.

NOGET, IKKE MANGE, VÉD OM DIG? Jeg
behersker "Lormen" som er et sprog
man bruger til at kommunikere med
Deadline: Inden weekenden, eller efter
mennesker der både er blinde og døve.

HAR DU ANDET PÅ HJERTE? Jeg kunne
godt tænke mig, man fik ændret navnet
"Rudolf Steiner-skolen" til Waldorfskolen. For mig virker det sådan lidt
helte/ikondyrkelses-agtigt, noget som
jeg slet ikke synes er i Steiners ånd.
Men et Brand er vist svært at lave om på
når den først er blevet kendt

torsd. 10-16, fredage 10-14.

3/4 violin i god stand til salg med
nyere violinkasse, bue og skulderstøtte. Pris
3500,- kr. Ring på 51 27 22 28 Dorte, mor
til Jerrik i 1. videregående

Kursus i eurytmi: Vi vil i efteråret
fordybe os i bl.a. et lille musikstykke og
konsonanternes verden. Livskræfterne
bliver også styrket gennem ret enkle
øvelser der indøves. Alle er velkomne!
Sted: Audonicon. Tid: Mandage kl. 15.3016.30. Fra den 4. september. I alt 6 gange
Underviser: Annette Fredslund
Tilmelding: Tlf. 86 52 47 55 Audonicons
kontor eller kontor@audonicon.dk

OG HVAD ER DET VÆRSTE? At jeg så tit
bliver mindet om hvor dårlig jeg selv er
til at lave musik.

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET
MED FLYVEREN, HVOR VILLE DU SÅ
HEN? jeg elsker at rejse til USA eller
besøge min søster i Canada, så dertil må
fredagsflyveren straks gerne bestille en
flybillet til mig, tak.

Audonicons bogsalg har åbent tirs.-

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.

Pris: 300 kr. Betales i Audonicons bogsalg
til underviseren ved første fremmøde.

Gåden: Væddemålet…
En person vædder med sine venner
om, at han kan lade være med at spise i
14 dage og samtidig lade være med at
sove i 14 nætter. Men er det muligt at
vinde dette væddemål? Hvordan?
Vil du gætte med, kan du sende svaret
til mig på sms 61331549 eller skrive til
bahnson@privat.dk. Du kan også stikke
mig (Stig) svaret på en lap papir!
Præmie: Blandt de rigtige svar trækkes
som altid lod om en plade økologisk
”Vivani”-chokolade. Alle kan være med!
både børn og voksne!

