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Arbejdslørdag
Af Oliver Wolgast, billeder af Ulrik
Nejsum Madsen
Lørdag,
den
15/9
bød
Skoleforeningen
igen
til
arbejdslørdag. Der var over 30
tilmeldte forældre, børn og mindst
lige så mange opgaver.
Opgaverne bestod bl.a. af beplantning
på skråningerne ud mod den nye pplads, udjævning af boldbanen bag
SFO'en,
en
køkkenhave
ved
børnehaveklassen, lugning af de nye
græsarealer og efter-såning af græs,
en facade til Hobbithulen i bakken,
plantning
af
nogle
japanske
kirsebærtræer langs med de nye stier
og maling af hvide stolper på SFObygning.

Ekstra indsats i overskolen
Overskolen arbejder p.t. på overtid på at
få renoveret deres lokaler samt pladsen
foran.
”Overskolens engagement i projektet har
været helt overvældende” fortæller Lars
Thetmark der er klasselærer i
overskolen, ”det var ikke kun eleverne,
men også forældrene der støttede op om
projektet”.
Der arbejdes bl.a. på et nyt fællesrum
inden i, cykelpladsen bliver fornyet og
arealet lige foran bygning får en
gennemgående make-over.

19. september 2018

Ugens flyverprofil

Hvorfor er maden vegetarisk,
biodynamisk og økologisk?
Af
Karen
Margrethe
bestyrelsesformand Babuska

Ragnhild Pedersen
HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN? Jeg er
klasselærer i 1. klasse
HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT ?
I Århus d. 29. oktober 1987
HVOR BOR DU NU? I Århus
HVAD ER DIN LIVRET? Boghvedegrød
DIN YNDLINGSMUSIK? Sebastian
HVAD ER DIN YNDLINGSBOG ? Min
yndlingsbog er ’Vindens skygge’
HVAD ER DIN YNDLINGSFILM? Min
yndlingsfilm er ’Stolthed og fordom’
HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD
OM DIG? At jeg har boet i Camphill
Community Glencraig i Nordirland
HVAD ER/VAR DIT YNDLINGSFAG I
SKOLEN? Matematik
HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL
NOGET SPORT? Jeg er frivillig på
Moesgård vikingetræf, og de folk mødes
jeg og sysler med i min fritid.
KAN DU SPILLE PÅ ET INSTRUMENT?
Jeg ved at lære at spille guitar
HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?
At jeg skal her hen igen i morgen
HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET
TIL ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU
SÅ TAGE HEN? Jeg har altid gerne ville
se Grønland

Gåde: Mor til fire
Der var engang en mor der havde fire
børn. Det første barn var umætteligt og
spiste hele tiden. Det andet barn var
smedig og kunne ikke fanges med
hænderne. Det tredje barn lå stille hele
dagen og det fjerde barn var usynligt.
Hvad hed det fjerde barn?
Løsning sidste uge: Frihedsgudinden
Vinderen forrige udgave: Sara. 2.vg.
Svar til faellesflyveren@gmail.com, så
vinder du måske!

OpslagsTavlen

Jørgensen,

Den ydre grund til at Babuska er
vegetarisk er meget enkelt den, at
køkkenet i Babuska er et åbent køkken,
og her er der klare regler fra
fødevarestyrelsen, som skal overholdes.
Køkkenet i Babuska hører ind under
reglerne
”Børneinstitutioner
med
begrænset behandling af fødevarer under bagatelgrænsen.” Dette muliggør
at madlavningen kan være en del af den
pædagogiske proces, hvor børnene
skræller gulerødder, skærer æblestykker
m.m. Det er et frit anliggende om man vil
være vegetar. Det er også et frit
anliggende om man vil spise økologisk,
biodynamisk
eller
konventionelt
dyrkede og forarbejdede produkter. I
Babuska
er
der
primært
valgt
biodynamisk og sekundært økologisk.
Hvad er biodynamisk dyrkede grønsager,
og hvad er økologisk dyrkede grønsager?
Ved biodynamisk dyrkning og økologisk
dyrkning
anvendes
der
ikke
kunstgødning.
Ved
biodynamisk
dyrkning behandler man yderligere
jorden med viden om biodiversitetens
betydning for væksten og dens
livskræfter – Det vil sige, at man tilfører
jorden stoffer, som styrker dens
vækstkræfter,
således
at
plantevæksterne understøttes i deres
udvikling af mikronæringsstoffer, så
planten f. eks selv udvikler kvælstof. Det
er de usynlige vækstkræfter det handler
om. Biodynamikeren vil sige: Vi skal ikke
bare forbruge jorden, men også pleje,
passe og styrke jordens livskræfter. Vi
skal give jorden noget tilbage, ikke i form
af kunstgødning, men på en måde, så den
selv aktiverer de kræfter, der er bag ved
den verden, der er synlig for vore sanser.
Under
materialismens
frembrusen
spurgte bekymrede bønder Rudolf
Steiner om råd til en fortsat bæredygtig
dyrkning af jorden. Rudolf Steiner, der
var meget eksakt og videnskabelig
disciplineret, gav herefter anvisning på
biodynamisk dyrkning. Naturvidenskab
og spiritualitet kan kun gå hånd i hånd.
Alt i verden er i proces, ikke bare
mennesket og dets tænken, følen og
villen, men også den jord, som vi skal
leve i harmoni med. Det der virker i
biodynamikken finder vi også i den
antroposofiske
medicin
og
i
Waldorfpædagogikken (Rudolf Steiner
pædagogikken).

Audonicon:

Hvorfor er maden…
(fortsat)
Også her er sunde livskræfter i
centrum. I antroposofisk medicin
giver man naturpræparater, som
stimulerer og understøtter kroppens
egen evne til at skabe harmoni og
balance i stedet for at tilføre kemisk
fremstillede
modpræparater.
I
Waldorfpædago-gikken bestræber vi
os på at give børnene levende billeder
og
fænomenologisk
naturvidenskabelig undervisning og
ikke
døde
begreber
uden
sammenhæng med den levende
verden, så det enkelte barn får næring
både til livskræfter og intellekt og selv
er medskaber af den livsduelighed,
som det senere skal bruge i
voksenlivet.
Deadline: Inden weekenden, eller
efter
aftale.
Send
indlæg
til
faellesflyveren@gmail.com
eller brug
forældre-intra eller sms 24 42 92 83.
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.

