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Skolen set udeog indefra
Tekst: Stine S. Kehlet

Det var i denne forbindelse en af hans
kolleger anbefalede at vi skulle prøve at
kigge på Rudolf Steiner-skoler. Og som
sagt valgte vi hurtigt St. Michael. Deres
hjemmeside talte virkelig til os og efter
et besøg på skolen var vi ikke i tvivl.

Mit navn er Sine S. Kehlet. Min familie
består af mig, min mand Michael, Jesper
6.kl., Oliver 3.kl., Jack 1 ½ år og vores
hund Lucky.
Jesper og Oliver startede på skolen her i
Januar. Vi har fået en fantastisk
modtagelse og er rigtig glade for at være
en del af dette dejlige og trygge miljø.
De sidste 9 år har min familie og jeg boet i
udlandet. Lige før vi flyttede tilbage til
Danmark, boede vi i England lige udenfor
London i en lille by, Surbiton.
Da vi flyttede til England valgte vi en
Steinerskole til Jesper og Oliver.

Billede: Islysskulptur i Babuska
Vi havde håbet på at vi ville mærke en
forskel, men vi havde ikke forestillet os
det kom så hurtigt. Forandringerne
blev synlige allerede efter et par uger.

Billede: St. Michael Steiner School
Skolen hedder St. Michael Steiner school
og ligger i Hanworth lige udenfor London.
Den er placeret i en gammel bygning i en
park, så der er dejlige grønne arealer
omkring, hvilket er ret unikt i området
omkring London.
I Tyskland, som vi flyttede fra, havde
drengene været i en stor og
ressourcestærk
international
skole
(Munich international school), selvom det
var en rigtig god skole, var drengene
aldrig rigtig glade for at gå der. Det
boglige, tests, de mange timer og lektierne
lagde et pres allerede i en tidlig alder. Vi
begyndte at undersøge alternativer og
Michael talte flere gange med folk i LEGO
fonden for at finde ud af ”nøglen til
læring” for vores 2 drenge.

Oplevelsen af at der lige pludselig blev
taget udgangspunkt i barnet og
hvordan han/hun trives, i stedet for at
tage udgangspunkt i hvilket materiale
børnene skal lære og hvor godt de
præsterer, var en helt fantastisk
oplevelse.
Vi oplevede en utrolig rummelighed,
opmærksomhed og et sammenhold
mellem lærer og forældre som vi ikke
tidligere havde været vant til.
Især det at være der for hinanden og
hjælpe hinanden var meget vigtigt. Det
var tydeligt at mærke i den tid forældre
brugte på skolen, sammenholdet når
der skulle arrangeres sommerfest og
når der var arbejdsdag på skolen. Men
det kom også til udtryk omkring
økonomien. I England er der ikke
tilskud på samme måde som i
Danmark. Skolen koster ca. 110.000
kroner for en elev per år, men også her
blev der lagt vægt på at skolen skulle
være et sted for alle. Således betaler
dem der kan det fulde beløb, mens
andre familier betaler omkring 25% af
det fulde beløb.

Det samme gælder for skoleture eller
andre events og det blev gjort på
sådan en måde at det var helt naturligt
at man bare hjalp hinanden. En
fantastisk model at lære vores børn!
Da vi besluttede os for at tage til
Danmark, var vi ikke et sekund i tvivl
om at vi skulle finde en Steinerskole. Vi
satte os ned og kiggede på alle
Steinerskoler i køreafstand til
Michaels arbejde.
Vi talte med flere, besøgte 2, og var
aldrig i tvivl om at det skulle være
Skanderborg. Vores første møde med
Helle og Alim var en følelse af at
”komme hjem” og siden har vi flere
gange snakket om hvor glade vi er for
vores beslutning. Efter 2 måneder på
skolen er vi så utrolig taknemmelig for
at vi valgte at skifte spor og flytte vores
drenge til et rummeligt miljø! At have
2 drenge der er glade for hverdagen,
finder gode venner, har lærere der er
interesseret i dem som var det deres
egne……vi har et par gange oplevet at
drengene er gået i seng med feber og
har sagt, at uanset hvad så går de altså
i skole dagen efter. Forskellen er
stor…. for os som familie uden tvivl,
men vigtigst af alt er vi overbevist om
at vi giver vores drenge noget unikt for
fremtiden. De behøver ikke være god
til udenadslære, lære at håndtere
presset fra tests, blive hærdet af en
hård tone i skolegården….. det er godt
nok (læs fantastisk) at de lærer at tro
på sig selv, være god ved andre, være
nysgerrig og gøre sit bedste! Tak fordi
vi efter 9 års rejsen rundt må slå rod
her i Skanderborg hos jer!

Billede: Påskedeko i Babuska

En cirka lige forrygende
uddannelse

Ugens flyverprofil
Foto Bente Foged Madsen

OpslagsTavlen

Tekst: Martin S. Haugaard
Vi har været på Emerson College i Sussex
i England, hvor vi er blevet undervist fra
8.45 til 20.30 i fem dage, så indtrykkene er
mange.
Vi har mødt en hel serie fremragende
undervisere, som har budt os alt lige fra
forelæsninger om epistemologien i
Steiners Frihedens Filosofi til båltænding
i regnvejr med ildbor og bue. Det hele har
været cirka lige forrygende.

MaKristensen
Mette

HVAD LAVER DU på skolen? Jeg blev
student fra STX i sommers, og nu er jeg Meningen er, at vi skal blive eksperter i
ansat som pædagogmedhjælper i steiner-undervisning for de 14-19 årige.
Smørblomsten
Vi synes selv, vi er ret gode i forvejen, men

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT? Jeg er vores teoretiske basis bliver stærk nu, og
født d. 27. november 1998 i Esbjerg, men vi får redskaber til forskningsbaseret at
udvikle vores egen praksis ude på
jeg er opvokset her i Skanderborg
HVOR BOR DU NU? Jeg bor hjemme
sammen med min mor, far og bror. Jeg
bor i Højvangen i Skanderborg.

skolerne.

Ikke mindst er det helt forrygende
spændende, at vi gør det sammen med
Finland, Norge og Storbritannien. Et af de
DIN YNDLINGSBOG? Dræb ikke en ekstremt relevante perspektiver er
sangfugl
nemlig, at et afgangsbevis fra en
DIN YNDLINGSFILM? Min yndlingsfilm steinerskole skal blive et validt og
anerkendt dokument, internationalt!
er ”The Shawshank Redemption”
HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD Vi skal i den forbindelse finde frem til et
OM DIG? Jeg har mødt og fået autografer fælles og bevidstgjort sprog om, hvad det
af nogle fodboldspillere fra FC Barcelona er, vi ser og udvikler i eleverne, når nu vi

ikke vil nøjes med at se det, man kan måle
eksamensbehjertede
steinerskolefolk har i et forarbejde
HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL udviklet begrebet Creative Thinking Skills
NOGET SPORT? Jeg går til dans, og så har om
menneskets
mangeartede
jeg spillet fodbold i mange år
tænkeevner, og dem skal vi lære at
DIN YNDLINGSLEG ELLER –SPIL? identificere, fremme og evaluere.
Brætspillet Hint
Det er lige ved, at møderne med de 36
SPILLER DU ET INSTRUMENT? Mine øvrige studerende fra Danmark, Finland
musikalske evner har aldrig været og Storbritannien er det, der fylder
bemærkelsesværdige store. Jeg fik altid allermest hos Lars og mig.
tildelt ægget eller trianglen i Gåden: Franske snegle
musiktimerne :’)
Hvorfor
spiser
franskmændene
HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?
snegle? Svar til sms 61331549 eller i
Det bedste ved skolen er gode venner og
postkassen ved kontoret, så vinder du
gode lærere
måske!
HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET Løsning sidste uge: Oktober, fordi vi sætter
TIL ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU uret en time tilbage.
SÅ TAGE HEN? Et varmt sted med Vinder forrige uge: Frode, 7.klasse
masser af sol og glade dage
HVAD ER/VAR DIT YNDLINGSFAG I
i en snævert defineret
SKOLEN? På gymnasiet var mine
præstation. Begavede og
yndlingsfag idræt B og historie

HAR DU ET YNDLINGSSTED I
BØRNEHUSET/PÅ
SKOLEN/AUDONICON? Børnehaven !

Billedet til
Madsen):

højre

(Bente

Foged

Louise og Maria planlægger den
kommende påskefest i æbleblomsten.
Lille Njor følger interesseret med, men
Magnus sidder og vågner efter
middagssøvnen.

En cirka lige forrygende uddannelse
(fortsat)
Vi har mødt begavede, højtuddannede,
engagerede, hjertelige og på pub
hjemstavnssangesyngende overskolelærere i bunkevis og har lært en masse
af dem.
Vi har også fået fornyet blik for vores
særlige situation her i Danmark. Vores
pædagogiske frihed og vores statsstøtte
er helt usammenligneligt privilegeret.
Det er faktisk os, der har mulighed for
og tradition for at drive steinerskole i
nær-overenstemmelse
med
vores
idealer. På den måde har vi, herunder
også Skanderborg(!), noget særligt at
byde ind med som deltagere i et
internationalt samarbejde.
Lars og jeg glæder os til otte todagesseminarer i København og til
afslutnings-uge på Emerson i sommeren
'19.
Vi glæder os til gengæld ikke så meget til
at
lave
lektier,
og
der
er
opgaveaflevering hver måned den 28. Vi
er vist helt almindelige skoleelever! :o/
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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