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Af Lars Thetmark
(klasseleder, 1.VG)

“At transformere sig selv til en anden
person betyder, at man for et øjeblik
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om sig selv. Det er ekstremt sårbart
at bringe sun sjæl-essensen af din
personlighed-ind i en rolle. Det føles som
at balancere på kanten af en klippe. Det
er rædselsvækkende og frigørende på én
og samme gang.”

Fotos fra ”Dage som døde” er taget af
Bente Foged Madsen
For eleven er det vigtigt, at hun kommer
til at få mange, trygge erfaringer med at
arbejde med sig selv i ordnede og
overskuelige situationer, netop på det
tidspunkt
at
livet,
hvor
sjælen/personligheden er i tvivl om,
hvilken rolle der er tiltænkt den.
Tvivlen bliver næppe større end i årene
mellem det 15 og 18 år.

Nu nærmer juletiden sig med raske
skridt. Det første, der står for døren er de
traditionsrige arrangementer: adventsspiral, Luciaoptog og ikke mindst
skolens store julebasar. Alle glæder sig –
nogle af børnene glæder sig endda mere
til basaren end til juleaften! De voksne
kan dog også se frem til en yderst travl
tid – og få lidt sved på panden. For
flyverens vedkommende skruer vi lidt ned
for blusset i december. Der kommer
derfor kun to flyvere mere i år – den 6. og
den 13. december. Hvis I har jule-stof, I
gerne vil have med, skal det sendes til os
allersenest 8. december – vi vil helst
undgå for mange nissebilleder i januar!
Og så skal jeg lige undskylde, at gåden
var ”faldet ud” i sidste nummer – det
skyldes, at der simpelthen ikke var plads.
Vi får nemlig rigtig meget godt stof ind –
også fra eleverne!

Denne gang kan du læse hele 3
elevindlæg – se på side 3 og 4.
God læselyst!

/Redaktøren

Mindeord
Natten til torsdag den 16. november sov
skolens mangeårige hjælpepedel Bo
Trøster stille ind. Det skete efter, at Bo i
sidste uge blev ramt af et slagtilfælde.
Engang imellem sidder man og
spekulerer på, hvad det hele skal gøre
godt for. Vil man blive husket? Har man
gjort en forskel? I forhold til Bo er svaret
både klart og enkelt: Både store og små
på Rudolf Steiner-skolen vil huske Bo.
Både for hans væsen og for den forskel,
han gjorde.

Udtalelsen står Molly B. Egelind for.
Hun er skuespiller, og arbejder til
dagligt med at stille sig selv til skue-og
det er grænseoverskridende.
Da 1.vg. sammen med elever fra
Silkeborg opførte Dage som døde for
skolen for blot tre uger siden, da
oplevede de sammen udfordringen
med at balancere i en tilstand af ukendt
og kendt.

29. Nov. 2017

Det har Steiner-pædagogikken taget
konsekvensen af, og derfor kan
eleverne lære vigtige elementer af live
at kende gennem dramaundervisningen. Den dannelsesplatform
eleverne derved får positive oplevelser
ved, vil styrke dem i deres fremtidige
menneskemøder,
i
deres
egen
forståelse af dem selv og i at finde frem
til egne værdier og grænser. Og det er
bestemt vigtige dannelseselementer at
arbejde videre på.

Vores børn nærede en umiddelbar tillid til
Bo og flokkedes om ham og var altid glade
for at hjælpe, når han arbejdede med
skolens grønne områder. De voksne på
skolen mødte Bo altid med en frisk
bemærkning og en villighed til at give en
hånd med.
Vi vil alle savne Bos særlige væsen, hans
positive holdning til tilværelsen og hans
smil og kække bemærkninger.
Æret være Bos minde
På de ansattes vegne

Læs mere om skuespillet på side 3 og 4!

John

Ugens flyverprofil – Foto: Bente Kvartalsopgaver 1.vg.

OpslagsTavlen

Eleverne har siden skoleårets start vidst,
at dette skoleår har særlig et stort emne
på dagsordenen: Kvartalsopgaven.

Bevæg dit liv!

Emnet eleven vælger er valgfrit, der er tæt
vejledning på opgaven i skriveprocessen,
og der skal afleveres emnebegrundelse og
synopsis/opgaveformulering inden for de
to første uger efter emneafleveringen. Til
opgaven
skal
der
udføres
en
praktisk/kunstnerisk opgave.

Sted:
Antroposofisk
Kulturhus,
Rosenvangs allé 251, Højbjerg Torv

Eurytmikursus 6 mandage fra 10-12 I
ugerne 4-6-8-10-12-15 Start: 22.jan.
2018. Alle er velkomne! Pris: 600.- kr.

Henv. Bente Møller 21193867 eller

Mllerbente@gmail.com
Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse,
Opgaverne udstilles efter afleveringen for
der styrker livskræfterne.
kursus - 6
hele Eurytmi
skolen.
HVAD LAVER DU I BABUSKA? Jeg
mandage
arbejder i ”Vildrosen” i Babuska. Da jeg

Louise Husted Giversen

var yngre gik jeg på Rudolf Steiner
skolen ”Vest”, og lige inden at jeg
startede i
Babuska,
var
jeg
hjemmegående husmor
HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT?
31-05-1976
HVOR BOR DU NU? Jeg bor i Tranbjerg
sammen med min mand og 2 børn
samt en mini-zoo.

Hvorfor? For at øve eleverne i at
strukturere og bearbejde en valgt opgave,
som skal opfylde faglige mindstekrav.
Emnerne er:
Sara: Social håndbog
Alice: De nedskrevne ord
Nicolai: Lys
Nanna: Magi

HVAD ER DIN LIVRET? Sushi

Sofia: Kunstens ansigt

DIN YNDLINGSMUSIK? Alle typer af
musik

Michael: IT-sikkerhed

DIN YNDLINGSFILM? Fast and Furious
-serien.

Anne Cecilie: Saxofonen
Anne: Skanderborg under 2.verdenskrig

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD
OM DIG? At jeg har jagttegn, men har
aldrig skudt et dyr.

Cecilie: Var fraværende på dagen.

HVAD ER VAR DIT YNDLINGSFAG I
SKOLEN? Engelsk

Hilsen Lars Thetmark, Klasseleder i 1.vg.

DIN YNDLINGSLEG ELLER –SPIL? Hint

Audonicon i december

Knæk og bræk! 

Aftencafé med cirkus

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS
BILLET TIL ET STED I VERDEN, HVOR Du er hermed inviteret til overskolens
VILLE DU SÅ TAGE HEN? Til Sydafrika. aftencafé 2017!
HAR DU ET YNDLINGSSTED I Lørdag den 2. decemeber klokken 17.30
BØRNEHUSET? Vildrosen.
åbner dørene til en festlig afslutning på
ER DER EN SÆRLIG OPLEVELSE, DU
GERNE
VIL
DELE
MED
FÆLLESFLYVEREN LÆSERE? Da jeg
og børnene var med min mand ud at
sejle i 8 uger, hvor vi sejlede fra
Bremerhaven i Tyskland og ned til
Cape Town, Port Elizabeth og Durban i
Sydafrika, det var en rigtig dejlig tur.

Gåden: Fra robotternes liv
Hvorfor bliver en robot aldrig
nervøs?
Smid svaret i postkassen, eller send det til
mig
på
sms
61331549
eller
bahnson@privat.dk
Løsning forrige uge: Sylten tager syltetøj
på.
Vinder foregående uger: Familien
Frommelt (gåden med dværgen), Noah
(den med sylten).

basaren, der er i år har temaet CIRKUS.
Klokken 18.00 serverer vi maden, som i år
er bestilt fra Camillas Dinér. Der er også
sørget for mad til både vegetarer,
glutenallergikere og laktoseintolerante.
Efter maden starter underholdningen, Det
slutter ca. klokken 22.00.
Billetter kan købes ved enten at henvende
sig til Sofia fra 3.vg (91258611) eller
Michael fra 1.vg (20291688). Betalingen
kan foregå enten kontant eller via
MobilePay. Husk at oplyse antal børn og
voksne, navn samt antal allergikere.

Post til flyveren
Flyverens postkasse er nu hængt op
igen nu – på opslagstavlen uden for
kontoret. Brug den - og pas på den!
 Fællesflyveren er et uafhængigt
medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker
ikke nødvendigvis institutionernes holdning.
Den udkommer så vidt muligt hver onsdag.

Deadline: Inden weekenden, eller
efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk
Vi giver rabat, hvis billetterne købes på eller brug forældre-intra eller sms 61331549.
forhånd. Så koster de 50,- for børn (7. kl. Relevante privatannoncer medtages gratis i det
og ned) og 70,- for voksne (8. kl. og op). På omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).
dagen er billetantallet begrænset, og de  Redaktion: Ansvarshavende redaktør
koster 70,- for børn og 90,- for voksne.
Stig Bredholt Bahnson, Sesha Hart, Anne
Vi glæder os til at se dig!

Katrine Wolgast, Bente Foged Madsen, Lars
Thetmark, Anne Marie Holst

Dage i Skanderborg
Af Lærer Heidi Voxen samt eleverne i 9./10. klasse fra
Rudolf Steiner-skolen i Silkeborg.
Dage som døde – dramaperiode i Skanderborg.
SFO’en i byggehumør:
Klodsetårnet når helt op til
loftet! Foto: Theresa Bang

Vores 9./10. klasse består af 11 elever, og for at udvide
elevernes horisont både fagligt og socialt, har Lars
Thetmark og jeg indledt et samarbejde. Det har vist sig
yderst profitabelt for eleverne i hvert fald set fra
klasselærerens synspunkt.
I den forbindelse har klassen haft drama sammen med 1.
vg. I Skanderborg. Lars stod for hele det pædagogiske og
dramaturgiske arbejde for begge klasser, og vi så alle
sammen en meget flot forestilling af de unge mennesker
om livets store spørgsmål. Rollerne var alle døde på
forskellig vis, og de gjorde sig tanker om deres eget og
hinandens liv. For os menige tilskuere gav det stof til
eftertanke, og det har det måske også gjort for eleverne.
Fra eleverne i Silkeborg kommer følgende kommentarer:
Det har været en spændende og sjov oplevelse, som de fleste
af os gerne ville gentage. Det har været lærerigt at skulle
sætte sig ind i en rolle og skule vise vedkommendes følelser.
Hvordan ser følelser ud? Hvad gør man, når man er glad, ked
af det, hysterisk, desperat, osv.?
Det har været dejligt at få nye venner og bekendtskaber.
Eleverne i Skanderborg er dejlige mennesker.
I begyndelsen havde nogle af os ikke særlig store
forventninger til perioden, og nogle var endda lidt trætte af
at skulle rejse så langt hver dag, men efterhånden vendte
stemningen, og det blev en dejlig oplevelse. Vi glædede os til
at komme til Skanderborg.
Vi lærte egentlig meget uden at have fornemmelsen af at lave
noget.
Selve indholdet af skuespillet har sat gang i nogle tanker om
livet. Hvad vil jeg med mit liv? Hvad er vigtigt?
Hvordan bliver man budt velkommen på vej til dødsriget?
Med en sang?
Hvem skal bestemme, hvad man må snakke om og hvem,
man må være sammen med?
Hvad fordriver man tiden med, når man er død? Sjov og
fest?
Fortsætter man, som man slap? "Lev stærkt, dø ung!"
Hører jeg til her? Spørgsmålene er mange…
Tak til alle for denne dejlige oplevelse! Både til elever,
forældre og lærere.

.

Anmeldelse: Dage som døde

Af Thomas Nielsen, 7. klasse 
Jeg havde en god oplevelse med skuespillet. Skuespillerne
spillede godt, da de havde en god udtale og lagde tryk på de
rigtige ord.
Belysningen var også rigtig god til at have fokus det rigtige
sted på scenen, dog synes jeg, at der kunne være flere farver
i brug, eksempelvis rød, da stykket blev uhyggeligt eller
lysshow under stykkets danseshows.
Der var gode kulisser og de passede godt ind i handlingen,
dog kunne der have gjort mere ud af baggrunden, f.eks. blodbaggrund mv. Jeg synes godt, der kunne have været mere
spænding og handling i stykket, derfor vil jeg give det 4 ud af
5 stjerner, da jeg synes, at de var et fint stykke som helhed.

Lysestøbning i 3.klasse
Fotos: Keike Ørrild

Fredag var vores sidste dag. Vi gik op i den græske afdeling
og tegnede tegningerne fra den foregaende dag færdige. Efter
frokostpausen gik vi op i den romerske afdeling. Kl. 16:45 var
det tid til at pakke sammen og ga ned pa banegarden. Toget
kørte kl. 17:55,sa vi havde tid til at købe aftensmad. Efter to
en halv times togtur ankom vi til Skanderborg, hvor vores
familier tog imod os.

Elevarbejde af
Esther fra 9. klasses
tur til Glyptoteket i
København.

På Glyptoteket
Af Christina og Thora, 9.klasse. Fotos: Sidse Aas
I de foregaende 3 uger havde vi i 9. klasse haft
kunstbetragtning i hovedfag. Vi har bl.a. betragtet
ægyptisk, græsk og romersk kunst. Derfor var det oplagt
at vi sluttede perioden af med at tage til Glyptoteket i
København, hvor de netop har disse 3 kunstarter. Vi tog
toget derover tirsdag d. 24. november om aftenen. Vi
boede i grupper hos værtsfamilier og hver morgen kl.
11:00 mødtes vi foran Glyptoteket, hvorefter vi gik
samlet ind. Da vi havde lagt vores bagage i
opbevaringsrum, greb vi til tegneblok og blyant.

Man var bade glad og træt nar dagen var omme, for det var
sjovt og lærerigt at fordybe sig sa meget i en proces. Men det
krævede ogsa meget koncentration at tegne sa mange timer
i træk og man kunne til tider blive lidt ør i hovedet. Pauserne
var tiltrængte selvom det ogsa var hyggeligt at sidde og
tegne.

Onsdag morgen startede vi med en rundvisning af Karin,
som er meget kendt pa Glyptoteket.

I det hele taget har det været en supergod oplevelse at være
afsted, og vi har hygget os meget.

Efter rundvisningen havde vi halvanden times
frokostpause hvor vi kunne købe frokost og udforske
Københavns gader. Efter pausen mødtes vi igen pa
Glyptoteket og gik samlet op i den ægyptiske afdeling,
hvor vi satte os ned for at tegne de ægyptiske skulpturer.
Vi fik fri omkring 17:30 og tog herefter hver især ud til
vores værtsfamilier.
Torsdag morgen mødtes vi igen og gik direkte op i den
græske afdeling. Her tegnede vi indtil frokostpausen.
Efter pausen startede vi hvor vi slap. Da det blev aften
tog vi vores bagage og gik sammen pa restaurant. Da vi
havde spist og snakket færdig tog vi hjem til vores
værtsfamilier.

Husk Julebasar på lørdag

