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Frydefuld
praktik i
Skanderborg
Tekst: Camilla Tusindfryd
En dag i februar kom jeg asende og masende
op ad den gode Ladegårdsbakke, min
mosters oldgamle havelåge af en cykel
synger virkelig på sidste vers, så det er altså
ikke en ren fornøjelse, skulle jeg hilse og
sige. På toppen af bakken havde jeg hørt der
skulle ligge et vidunderligt lille sted, nemlig
skolen her, som jeg skulle befinde mig på i
rundt regnet fem uger. Jeg havde glædet mig
helt vildt, da jeg kender en del til den
farverige Steiner pædagogik og dets
eventyrlige finurligheder.

Billede taget af Bente Foged Madsen
Jeg er 4. års studerende på Zahle
lærerseminarium i Københavnstrup, jeg har
arbejdet som dansklærer i Barcelona i et par
år, og er lige just ny udklækket
religionslærer. Dette forløb skulle være min
sidste praktik som lærerstuderende, og jeg
valgte derfor omhyggeligt det aller fineste
sted, jeg kunne finde. Jeg har før været i
praktik, på Nørrebropark skole i det indre
støvede København og sidste år i en lille
bitte landsby i det nordligste Zambia,
Mpulungu. Så det næste måtte jo være det
mørke Jylland og skolen her, som stod for
tur.
Jeg parkerede min cykel og tøffede op til
hovedindgangen, hvor jeg fluks rystede den
ene lærerhånd efter den anden, og hold nu
op hvor virkede de rare. Jeg var hurtigt ved
godt mod og i højt humør, da vi alle drog i
samlet flok mod morgensang, der hver
eneste dag skulle vise sig at skabe en tryg og
behagelig ramme om dagens skoletid,
sammen med det fineste lille morgenvers

ude i klasserne, var det virkelig en smuk
måde at sige godmorgen på.
Martin, det rolige gemyt, tog mig straks
under sine vinger, og jeg mødte 3. klasse
for første gang, en samling af de sødeste,
skønneste og mest vildbasse-agtige børn
man kan forestille sig. De spillede fløjte så
det stod efter, sang på livet løs og fortalte
gerne om løst og fast.
Jeg var fra første øjekast vild med dem, og
ikke mindst deres smukt dekorerede
klasselokale. De malede gange, fine
klasselokaler, malerier fra eleverne og
tavletegninger, omhyggeligt udformet af
lærerne, gjorde mig så glad og kreativt
tilpas. Elevernes omhyggelighed i
bøgerne og sangene gjorde mig ellevild,
hvor fedt at se børn være så glade og
tilpasse! En fryd for øjet, ganske enkelt.
Jeg fulgte med fra sidelinjen i hovedfag,
og hjalp og støttede så meget jeg kunne.
Meeeen, det stoppede jo heldigvis ikke
der, for idrætslærer skal jeg jo være, så
både 3. og 6. klasse fik jeg den udsøgte
fornøjelse af at afprøve alt fra stafet til
dans til yoga og crossfit med. De var for
seje. Bevægelsen smyger sig også ud over
idrætsfaget her på skolen, tabellerne
læres ved hoppen og klappen, digte
fremsiges i rytmer og eurytmien er et fag,
blandt alle de andre. Her bevæger
børnene sig rundt i rummet til det
smukkeste klaverspil, de arbejder
sammen og mærker sig selv og hinanden.
Denne tid med Minna satte jeg stor pris
på, for den ro som eurytmirummet
åndede, burde alle mine små poder ude i
Københavns folkeskoler også opleve. Det
var held i uheld at jeg ramte en rimelig
turbulent sygdomsperiode på skolen, og
netop dette gjorde, at jeg som en lille
fjerbold blev skudt rundt fra folkedans i
7. klasse til engelsk i 4. klasse til
håndarbejde i 3. klasse – alt sammen vildt
herligt.
Jeg er så glad for mine uger i
Skanderborg, og er inspireret ud til
fingerspidserne, magen til bevidste,
imødekommende og kærlige lærere skal
man godt nok spejde meget længe efter i
dette kongerige, og lige netop dette vil jeg
tage med mig ud i folkeskolen, når jeg står
der om kun et halvt år. Bevidstheden og
tilstedeværelsen og den oprigtige kærlige
interesse i alle mine kommende elever,
og så selvfølgelig det farvede kridt, længe
leve den gammeldags tavle.

Tilfredshedsundersøgelse
i Børnehuset Babuska
I januar 2018 blev der for første gang
afholdt
forældretilfredshedsundersøgelse i Babuska. Som udgangspunkt
var vi i huset lidt i tvivl om, hvad
undersøgelsen kunne bruges til, men vi
har måttet konstatere, at den har været
enormt virksom at gennemgå både
internt i huset og i bestyrelsen.
Med en svarprocent på 80 %, har vi fået
et godt grundlag at arbejde med
besvarelserne udfra, og vi er meget
glade for og
stolte af den
tilbagemelding, vi har fået fra
forældrene i Børnehuset Babuska.
72 % af de forældre, der har svaret på
undersøgelsen er meget tilfredse med
Babuska, og 87 % er helt enige i, at de
vil anbefale huset til andre forældre.
Det ligger langt over gennemsnittet for
de øvrige institutioner, der har
foretaget den samme undersøgelse.
Samtidig er der ingen områder i
undersøgelsen, hvor vi har en lavere
tilfredshedsscore end de øvrige
institutioner, som har deltaget i
undersøgelsen.
Det betyder dog ikke, at vi ikke har
noget at arbejde med - der er altid plads
til forbedring! Vi vil først og fremmeste
tage udgangspunkt i de fem områder,
hvor vi har den laveste tilfredshed, som
er (på en 5-punktsskala):
• Institutionen inddrager forældre i
beslutninger vedr. institutionen (score:
3,9)
• Institutionen udfordrer
(score: 4,1)

mit

barn

• Personalet er lydhør over for mine
synspunkter (score: 4,2)
• Institutionen understøtter mit barns
sproglige udvikling (score: 4,2)
• Kvaliteten af kommunikation
institutionen er høj (score: 4,3)

fra

Som I kan se, drejer det sig om områder,
der selvom det er her, hvor forældrene
er mindst tilfredse med Babuska, har
fået en score i den høje ende af skalaen.
(fortsættes på næste side)

Ugens flyverprofil

Tilfredshedsundersøgelse
Børnehuset Babuska

i

(fortsat)
Mangel på inddragelse af forældrene er
det største hængeparti, og her vil vi fra
bestyrelsens
side
gerne
benytte
lejligheden til at gøre opmærksom på, at
der er valg til bestyrelsen ved årsmødet.
Ellers
har
vi
konkluderet,
at
fællesnævneren for mange af de svage
punkter i undersøgelsen grunder i mangel
Elfír
MaHyldahl Jensen
på italesættelse af den måde, vi arbejder
HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN? Jeg er
på. Det har vi allerede i bestyrelsen taget
klasselærer i 1. klasse. Før dette skoleår
hul på, men det er tydeligvis noget, vi skal
arbejdede jeg på Steiner skolen i Vejle.
arbejde meget mere med på alle planer i
HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT? Jeg er huset.
født i Skanderborg 24. marts 1972. Siden
For dem, der skulle have lyst til at se hele
har jeg boet forskellige steder, men jeg
analysen af tilfredshedsundersøgelsen
har haft hele min grundskoletid i Vester
ligger den på hjemmesiden under ‘Vores
Nebel ved Kolding.
pædagogik’ -> ‘Det siger forældre’.
HVOR BOR DU NU? Min familie og jeg
bor i Vojens, men vi vil rigtig gerne flytte
til Skanderborg. Det er en lang køretur, Bestyrelsen, Børnehuset Babuska
som vi kører hver dag.
HVAD ER DIN LIVRET? Jeg har svært ved
at sige nej til en god grillet steak med
kartofler og grønt.
DIN YNDLINGSMUSIK? I øjeblikket er jeg
fuldstændig vild med Dreamers Circus
og 1. klasse, når de synger og spiller
fløjte.
DIN YNDLINGSBOG ELLER YNDLINGSFILM? Mine yndlingsbøger er Stephen
Kings serie om Det Mørke Tårn.

Tegning af 3. klasses kommende byggeri

HVAD ER/VAR DIT YNDLINGSFAG I
SKOLEN? Jeg elskede at gå i skole, så der
er mange yndlingsfag. Jeg kan slet ikke
vælge.

Årsmøde for Rudolf Steiner Skolen
Skanderborg og Skoleforeningen. Onsdag
d. 18. april 2018, kl. 18-21:30

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?
Alle børnene, forældrene og de dygtige
kollegaer og resten af personalet på
skolen.
HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET
TIL ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU
SÅ TAGE HEN? Jeg har altid drømt om at
ride tværs over Island på hesteryg.
ER DER ANDET, DU HAR LYST AT
FORTÆLLE? At blive klasselærer for
1.klasse er noget af det bedste, jeg
nogensinde har oplevet.

MATERIALER TIL 3. KLASSES BYGGERI
I 3. klasse skal vi snart til at bygge.
Mange forberedelser er allerede gjort. Vi
har lavet udkast til tegninger, vi har
skaffet 1000 mursten, vi har fældet og
afbarket et træ, som bliver en del af
byggeriets bærende konstruktion. Og der
har været holdt møder i det til opgaven
nedsatte byggeudvalg.
D. 30. april tager vi første spadestik, og
så står den på byggeri i hovedfag og
mange fagtimer i hele maj måned.
Ligger du inde med byggematerialer,
som du vil skænke byggeriet eller sælge
til en fordelagtig pris, er vi meget
interesserede og tager imod med
kyshånd.
Her er en liste over de materialer, vi får
brug for:
- 12 m regler 100x100 mm
- 36 m regler 45x95 mm
- Brædder til en port, min. 180 cm lange
- Klinkebrædder til tag, min. 340 cm
- Søm og skruer i forskellige størrelser
- Bakkemørtel
- Lidt cement
- Lidt tagpap
- Stalddørsgreb
- Hængsler
- Vinkelbeslag
- Hængelås
Kontakt klasselærer Martin Edelberg på
tlf.: 61673865, hvis du kan og vil bidrage
med noget af ovenstående.

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD
OM
DIG?
Jeg
har
taget
træneruddannelsen
i
amerikansk
football, så jeg kan træne børn og unge i
denne fantastiske sport.

Kan du spille på et INSTRUMENT? Jeg
kan spille klaver, forskellige fløjter, lidt
violin og så kan jeg spille en lille smule
ukulele. Jeg elsker at synge sammen med
andre.

OpslagsTavlen

------------------------------------------------------Sæt kryds i kalenderen:

----------------------------------------Gåden: Er du tosset?
En journalist besøger et hospital for
sindssyge mennesker. Hun spørger
overlægen, hvordan han egentlig finder ud
af, om en patient er tosset eller ej. Lægen
svarer : Vi fylder et badekar med vand, og så
giver vi patienten en teske, et krus og en
spand, og beder patienten tømme karret på
den letteste måde. Aha, siger journalisten,
så dem, der ikke bruger spanden, er altså
tossede? Hvad svarer lægen?
Svar til sms 61331549 eller i postkassen
ved kontoret, så vinder du måske!
Løsning sidste uge: Line er en pige, derfor vil
linedanseren ikke gå på hende.
Vinder forrige uge: Valentin, 5.klasse

Bemærk: DEADLINE 16. april! Altså
allerede på mandag! Herefter bestiller vi
nemlig de materialer, vi mangler hos et
savværk eller byggemarked.
Ligger du inde med egnet tømmer i
andre dimensioner end de her anførte,
hører vi også gerne om det.
På forhånd tak!
3. 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.

