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eller: Lidt lomme-latin af red.  

I løbet af vores skoletid støder vi på forskellige 
uddannelsessteder, med forskellige navne. 
Hvad betyder disse navne mon egentlig? 

Lad os tage ordet skole. Det kommer via latin 
af græsk schole, der oprindeligt betyder fritid, 
en syssel, en diskussion1. Ikke helt det vi 
forstår ved skole i dag.   

Senere kan man støde på et gymnasium (hvis 
man da ikke vælger overskolen). Gymnasium 
kommer af det græske ord gymnos, der 
betyder "nøgen". Hvad, er man nøgen i 
gymnasiet? Ja, oprindeligt var man. 
Gymnasium er beslægtet med gymnastik, og 
betød i antikken nærmest en idrætsskole. 
Som man ser på antikke græske vaser, havde 
sportsfolkene ikke meget tøj på - faktisk intet! 

Hvis man skal være lærer, læser man på et 
seminarium. Ordet betyder "planteskole" og 
kommer af semen, sæd eller frø. Hér skal sås 
den gode sæd, som vokser i læreren, der kan 
give det videre til eleverne. Man kan 
selvfølgelig også vælge et andet studium 
(=anstrengelse), men som student er man 
sjovt nok sprogligt beslægtet med en stodder, 
altså en vagabond. Måske siger det lidt om 
forholdene inden, SU'en blev indført? 

Hvis man ikke går på Steinerskole, kommer 
man nok op til eksamen. Mange mennesker 
frygter eksamen, og ordet kan da også betyde 
"prøvelse", "dom" eller "bisværm". Examen 
mortis1 betyder "dødstime". Andre vil måske 
sige, at eksamen er dødens pølse, salamis 
mortis. I daglig tale betyder dødens pølse 
noget kedeligt eller træls, men egentlig var 
det en pølse, man tilberedte til døden i 
italiensk folketro. Fidusen var at trække 
tilberedningstiden ud og dermed holde 
døden hen.2  

Dagens sidste ord har også at gøre med 
mad. På mange skoler spiser man i en 
kantine. Kantine kommer af cantina, 
vinkælder, men på det punkt vil nogle nok 
blive lidt skuffede… 

Kilder: Gyldendals Latin-dansk, Den store 
danske encyklopædi, Etymologisk ordbog, 
wikipedia, ku.dk. Noter: 1. Jf slutlinjen i Ave 
Verum Corpus: "...in mortis examine", "i 
dødens prøvelse". 2.Usikker kilde. 

 
 

 

    

 

I sultanens palads 



Fru Tychsen var desværre meget overvægtig, men hun var også en værre slikmund. En aften var 
hun lækkersulten, og gik ud i sit køkken for at se, hvad hun kunne finde: Hun fandt: På bordet en 
flødeskumskage, i køleskabet en portion jordbær med fløde, i fryseren en portion jordbæris. 
Tilfældigvis havde alle tre desserter nøjagtig samme kalorieindhold og samme energifordeling 
(indhold af fedt, sukker, osv.). Nu er spørgsmålet: Vil hun tage lige meget på af de tre desserter, 
eller er der nogen forskel? 

Tip: Hvilken forskel er der især på de tre ting??? 

 

Jerrik Bertramsø går i første videregående. På billedet 

herover sés hans bord under fremlæggelsen. Den 

svævende kasse er designet til at fremkalde et optisk 

bedrag, altså et eksempel på forskellen mellem 

”objektiv” virkelighed og vores virkelighedsopfattelse. 

Foto tv. Lars T., ovenfor Bente F.  

 

 

 

 

 

Tro og virkelighed  af red. 
I begyndelsen af december fremlagde skolens første videregående klasse deres 
kvartalsopgaver. Der var mange spændende emner og gode besvarelser, men flyveren har 
hæftet sig ved én bestemt. Opgaven skilte sig ud ved sit meget brede og filosofiske emne, 
nemlig ”tro og virkelighed”. Den er skrevet af Jerrik Bertramsø (16 år), og flyveren har fået 
lov til at bringe en del af opgaven, som et eksempel på, hvordan en opgavebesvarelse på dette 
klassetrin også kan se ud. Pladsen tillader kun nogle korte uddrag, men jeg håber, de alligevel 
kan give et lille indtryk af spændvidden i Jerriks projekt… 

I sin indledning skriver Jerrik blandt andet: ”Igennem denne periode har jeg sat mig selv en 
opgave, om at komme tættere på hvad tro, religion, virkelighed og videnskab er. Jeg vil i den 
forbindelse prøve at finde ud af om tro påvirker menneskets syn på verden og deres eget liv, 
og om tro kan blive til virkelighed. 

For at komme tættere på dette mål har jeg stillet nogle forskellige spørgsmål. Jeg har både 
stillet spørgsmål til andre mennesker, for at finde ud af hvordan de tænker om mine emner, 
og på samme måde stillet spørgsmål til mig selv omkring emnerne tro og virkelighed. Jeg har 
også indført emnerne i samtale med andre, hvor emnet lige pludselig er blevet endnu mere 
spændende end det har været førhen. Det er gået endnu mere op for mig at det er nogle helt 
vildt brede emner og derfor vil jeg prøve at afgrænse mig til de ting jeg vil finde ud af på den 
bedst mulige måde. Med emnerne tro og virkelighed kan det være svært at skrive om andre 
mennesker da jeg kun kan vide mig sikker på mig selv. Jeg tager derfor udgangspunkt i mig 
selv, men lader også andres mening komme til udtryk i opgaven. Det er derfor et meget 
personligt emne, men man kan jo stadig få indflydelse fra andre som kan gøre ens egne 
tanker anderledes. Formålet med at lave opgaven er ikke at opklare noget, men at få flere 
tanker om det og komme tættere på troen og virkeligheden. 

Fortsættes på side 2…                                                     Tusind tak til Jerrik samt til Lars Th. 

 

Husk i dag kl. 16 - 19 

  

om overskolen. Kom, se og hør om   

en anderledes ungdomsuddannelse! 

Et godt alternativ til gymnasiet og 

andre ungdomsuddannelser. 

 

     

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

Søndag den 31, januar: Den annoncerede 
støttekoncert er UDSKUDT til en senere 
lejlighed. De indkomne bidrag vil naturligvis 
stadig gælde som entré. 
 

 

Onsdag d. 3. februar 19.30: Krisen i Ukraine – 
et symptom Foredrag ved Niels Henrik Nielsen. 
Om de dybere årsager til krisen. Entré: ikke 
oplyst 

Søndag 7. februar 16.30: Fastelavnsfortællinger 
ved Dorthe Rosendahl. Løjerlige og sjove 
historier. Entré: Frivillige bidag 

er åbent 13 – 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 
om fredagen. Du kan også købe varer på 
hjemmesiden audoniconsbogsalg.dk. Kig ind! 

 

 

Helst lørdag, eller efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra       Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Vi springer frem til konklusionen, hvor Jerrik 
samler trådene fra opgaven (let forkortet):  

Tro og viden. 

”Hvorfor bruge tro når man kan vide?” Grunden 
til at man bruger tro, når man kan vide, tror jeg 
er, fordi man i nogle tilfælde er tvunget til at tro. 
Jeg tror samtidig, at hvis man virkelig tror på 
noget, og aldrig ser det som det i virkeligheden 
er, bliver troen i stedet til noget man ved. Det er 
bare kun noget som man har i sig selv, en 
personlig viden, som jeg tror er lige så sand som 
alt muligt andet. Jeg vil derfor konkludere at tro 
i nogle tilfælde både kan være en god ting for 
nogle mennesker, men samtidig være en dårlig 
ting for andre. 

Kan tro blive til virkelighed? 

At tro Gud findes, kan efter min mening være en 
slags virkelighed, hvis man bare tror nok på det. 
Forskellen på det er bare, at troen bliver til 
virkelighed, for personen som tror nok på det. 
Man kan godt sige at Gud findes for den person 
som tror på Gud, men det betyder ikke at det 
også er virkeligheden for alle andre. 
Videnskaben arbejder med at lave hypoteser og 
derefter med at bevise dem. Man afprøver ting 
så man til sidst i fællesskab kan sige, at noget er 
bevist. Tro er derimod en personlig ting, som 
man ikke kan sige er det samme for alle. Så ja, 
indtil videre kan jeg bekræfte at tro på en godt 
kan blive til virkelighed. 

Kan tro forhindre meningsløshed? 

Min konklusion inde for dette emne, er at tro 
godt kan give en mening i livet og skabe 
livsglæde, men virker bedst hos mennesker 
som næsten ingen mening har i livet. Jeg har 
fået den opfattelse at troen ikke virker lige så 
godt på folk som allerede har masser af mening 
og glæde. 

Personlig opfattelse. 

Spørgsmålet om The Big Bang og om hvordan 
verden er skabt synes jeg er nogle af de mest 
spændende spørgsmål. Det er spørgsmål som 
indebærer ikke mindst min, men også alt 
andets fortid. Jeg syntes det er fedt at tænke 
over hvordan verdenen hænger sammen, hvad 
livet handler om og hvad livet i det hele taget er 
for noget. Samtidig er det også helt vildt 
irriterende ikke at kunne få svar på det, som 
man allerhelst vil have svar på. Jeg synes det er 
fedt at kunne bruge en tro el. fantasi om 
spørgsmål som man ikke kan forklare uden. 
Selvfølgelig har andre indflydelse på det du 
tænker. Jeg har en fantasi om, at hvis man søger 
efter at kende til virkeligheden, så må man 
holde op med at gøre troen til virkeligheden. 

Hænger virkelighed og naturvidenskab 
sammen? Og hvordan? 

Virkelighed er noget lidt andet end det jeg 
troede på før jeg startede på min opgave. Jeg 
troede i starten at naturvidenskab var 
virkeligheden. Jeg kan derved afkræfte det, da 
jeg har fundet ud af at virkeligheden er det som 
faktisk er, hvor naturvidenskaben på en måde 
er mere som en tro, bare hvor man laver forsøg 
og bekræfter troen (hypoteserne).  

 

 

 

        

 Navn: Martin Stæhr Haugaard 

Hvad laver du på skolen? Jeg er 

klasseleder i 9.kl. (SHOUT OUT TIL 9.!!!), 

jeg underviser i kor, orkester og 

matematik, og jeg er koordinator for 

instrumentundervisningen.  

Hvor og hvornår er du født? Aarhus, 31. 

december 1978. 

Hvor bor du nu? Én gang aarhusianer, 

altid aarhusianer. 

Din  Yndlingsmusik? Musik med krop. 

Eller med sjæl. Eller ånd. Eller alle tre.  

Din yndlingsbog? Mikael Niemi: 

"Populærmusik fra Vittula". Om at være 

dreng i det mørkeste Finland i 1960 og få 

sin første guitar.  

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 

Jeg er uddannet røgdykker samt vinder af 

Det Jyske Musikkonservatoriums Melodi 

Grand Prix 2002 med sangen Dyt Båt 

Dingelingeling.  

Hvilket instrument spiller du? Guitar! 

 Gi' os lige et like: 
facebook.com/DenDanskeGuitarkvartet  

Hvad er det bedste ved skolen? Læreren 
spørger sig om sit fag: "Hvordan er dette 
et fænomen i verden?". 

 Og hvad er det værste? Jeg vil hellere 
fortælle om mit største ønske: At alle 
vores fans af steinerpædagogik ved, at 
steinerpædagogik ikke har sin afslutning 
før efter tolv år.  

Hvis du måtte få en rejse med flyveren, 
hvor skulle den så gå hen? Må jeg ikke 
komme med på 3.vg.'s kunsthistorie-
studietur? Jeg skal nok sende nogle 
billeder hjem til Flyveren dernede fra 
Umbrien...     

Ja tak!!!!  /red. 

Har du et yndlingssted på skolen? Måske 
bedet ude foran male-bygningen, som Bo 
passer, så man kan følge årstiderne. Eller 
det lokale, hvor elever arbejder fordybet  
-  det er af stor skønhed. 

 

 

 

 

     

 

Morgensang næste  to uger: 

Uge 5: Sneen dækker mark og 

mose 

Uge 6: Gråvejr. hundekoldt”   

Recitation ved 5. klasse (uge 5) 

og 4. klasse (uge 6) 

           

Ugens Citat:  

”Den eneste ressource vi kender, som er 
virkelig uudtømmelig, er andre 
menneskers tid”                          Anonym 

mailto:Bahnson@privat.dk


 

I Babuska nyder vuggestuebørnene sneen. Laurits hjælper med at bygge 

snemand. Det kræver noget af finmotorikken, så lufferne ryger imens. 

Esther nøjes med at beundre det færdige resultat!   Tekst & fotos: Bente 

Torsdag var der indskrivning af børn til børnehaveklassen… 

Som man kan se, er Bjørg bare helt klar til at begynde i skolen. 

Det ser ud til, at det bliver en fin klasse med omkring 17-18 børn. 

Foto: Nanna Lund (Bjørgs mor) 

            

 

På de nederste billeder 

viser Tanja kornblomst- 

børnene Emil, Kasper og 

Felix, hvordan man får 

sæbebobler til at blive til is 

(det frøs 12 grader den 

morgen)    tekst+fotos: red. 

        

 Tre personer, som hver især udfører en 
vigtig opgave på skolen, holder et lille møde på 
gangen… Det er fra venstre skolepsykologen, 
specialunderviseren og sundhedsplejersken, 
som stående midt i skolen udfører deres 
arbejde.  Tekst + foto: Karin Ahlgren. 

 

           

Musikglæde: Naya Felicia fra 4. klasse  
optræder til sin første julekoncert. Foto Bente 

 

Flyveren modtager en masse stof, tak for det! 

Faktisk så meget, at jeg er bange for, at jeg nogle 

gange glemmer noget. Det vil være en stor hjælp 

hvis I skriver i emnelinjen, hvad det drejer sig 

om. For eksempel ”instrument til salg” eller 

”billeder fra udflugt”. Så finder og husker jeg det 

lettere! HVIS jeg har glemt noget, så send det 

venligst igen! Det er IKKE udeladt af ond vilje! 

 

Der lader til at herske en vis uklarhed om, 

hvordan skolens navn/navnet på en sådan skole 

skrives. Dette vil flyveren gerne opklare. Det 

korrekte er Steinerskole og ikke ”Steiner skole”, 

da det er et sammensat navneord. Derimod 

hedder det en Rudolf Steiner-skole (bemærk 

bindestregen). Flyveren tilstræber - som et godt 

eksempel for ungdommen  - at følge dansk 

retskrivning, grammatik og tegnsætning!  Red. 

 

 

 



 

 Violin til salg 
 
Jeg har en lille fin ¾ violin til salg, brugt af 
mine egne børn her på skolen engang. 
Tænker den skal koste 2500,kr. Tænker at 
der nok skal være børn der kan bruge den.  
Hilsen Lone Nielsen  
25 77 20 24   laru@live.dk 
 

Kunst-auktion 

8. klasse skal til Frankrig i foråret. Som støtte 
til turen, sætter jeg en løve - tegnet med kul, 
på auktion. Billedet måler 210x130. Der er en 
materialeudgift på femhundrede som 
fraregnes. Auktionen, hvor billedet kan beses 
rigtigt, afholdes i løbet af foråret. 

Hilsen Lars Christensen 

 

 

 

Vinterferie uge 7. Husk tilmelding til evt. 
pasning! 
 

 

Løsning på gåden: Ja! Der er forskel på de tre 

desserters temperatur! Når isen fra fryseren 

kommer ind i fru Tychsens indre, skal kroppen 

bruge energi, dels på at opvarme den fra –18 til 

37 grader1, dels på at smelte den (omdanne den 

fra fast til flydende form). Derved forbruges 

energi svarende til ca. 7% af isens energiindhold 

(min løselige beregning). Isen er altså en lille 

smule mindre fedende end det andet!           

(Note 1: Vi antager, at hun er så lækkersulten, 

at hun spiser isen direkte fra fryseren!) 

(vegetarer må gerne springe over!)  

 

Den 13. november kom Anders (Ellens far) 
forbi med 30 fasaner. Vi fik lov at ordne dem, 
stege dem over grill og til sidst at spise dem. 
Flere børn var betænkelige da de så dem ligge 
på bordet, men i løbet af 5 minutter gik de 
rundt i armene på dem, som om det var små 
børn. Sjovt at se. De fleste prøvede at skære 
dem op og tage pelsen af, men enkelte havde 
ikke lyst og hjalp mig med at lave bål, hvilket 
ikke var nemt da det øsede ned. Liam ordnede 
vist 10 fasaner helt alene. Bortset fra en synes 
alle at det smagte godt. Fasanerne blev 
serveret som fasannuggets. Til sidst kom Poul 
og viste os hvordan fasanens indre så ud, 
meget spændende at se hvordan kråsen 
fungerede og hang sammen med indvoldene. 
Tak for det.  

Tekst: Karin Ahlgren Fotos: Anders P. Andersen 

 

 Denne flyver er nr. 100 i rækken! Den  
næste udkommer onsdag  10. februar.  

 

Den 15 december var hele underskolen i Den 

Gamle By, igen var vi heldige at blive kørt lige 

til døren. Vi gik rundt klassevis eller i små 

grupper og havde mange fine oplevelser. 

Spændende for mig at hønsestrik som lige har 

været moderne, nu var kommet på museum, 

ja tiden går.  Tekst Karin, foto Ulla Langvad 

             

Flyveren takker for de mange bidrag i form 

af tekst og billeder. Der er ikke plads i bladet 

til at bringe alt, men du kan løbende se nye 

billeder på Facebook-siden. Husk at like! 

Af red.

I 1919, i dagene før den første Steinerskole 
slog dørene op i den tyske by Stuttgart, holdt 
Rudolf Steiner en række foredrag for de 
kommende lærere. Emnet  for ét af dem 
geografiundervisningen. Geografifaget  ser 
Steiner som en sammenknytning af de fleste 
øvrige fag, idet man dér kan inddrage 
aspekter som levevilkår, geologi, råstoffer, 
plantevækst, samfundsforhold osv. Men sidst 
i foredraget kommer der nogle generelle 
betragtninger, som jeg synes er værd at 
gengive, som eksempel på nogle grund-
læggende tanker bag Steiners pædagogik:  

”Det er faktisk godt at bruge geografi-
undervisningen til at give resten af 
undervisningen et enhedspræg. Måske er det 
allerværst for netop geografiundervisningen 
at man indordner den i en strengt afgrænset 
timeplan, noget vi ikke ønsker at have.  

I det hele taget kommer vi til at gøre det på 
den måde, at vi behandler et og samme 
undervisningsstof gennem længere tid. Vi 
taget barnet ind i skolen og arbejder i første 
omgang med sigte pat de lærer at skrive. Det 
vil sige, at i de timer, vi lægger beslag på 
barnet om formiddagen, beskæftiger vi dem 
med at lære maling, tegning, skrivning. Vi 
laver ikke en timeplan med skrivning i første 
time, læsning i anden og så videre, med 
sammenfatter énsartet stof gennem længere 
tid. Først senere, når barnet allerede kan 
skrive lidt, går vi over til læsning. Lidt læsning 
lærer de jo allerede mens de skriver; men 
dette kan knyttes endnu bedre sammen. Også 
med henblik på det, som kommer senere (…) 
arbejder vi sådan, at vi ikke altid lader et 
emne følge efter det andet i timeplanen, men 
gennem længere tid beskæftiger barnet med 
det samme stof. (…) På denne måde 
koncentrerer vi undervisningen, og vi bliver i 
stand til at undervise langt mere økonomisk, 
end hvis vi sløsede en forfærdelig masse tid 
væk på en almindelig timeplan: At vi tager ét 
emne i den første time, og så i den næste time 
sletter vi det ud igen, som blev lært i den 
foregående. Men netop geografien kan 
anskueliggøre, hvordan I kan gå fra så at sige 
alle mulige andre emner til dette ene fag, 
geografien. I vil altså ikke få som 
forhåndsinstruks, at i 9-årsalderen skal der 
undervises i geografi, men det bliver op til jer 
selv at finde tiden egnet til at gå over til 
geografiske betragtninger, alt efter, hvad I 
ellers har været i gang med. 

Dermed lægges naturligvis et stort ansvar på 
jer, men uden dette ansvar er det ikke muligt 
at gennemføre nogen undervisning. En 
undervisning, som på forhånd foreskriver 
læreren både timeplanen og alt muligt andet, 
udelukker i virkeligheden, at læreren kan 
udfolde sin kunst. Og det må ikke ske. 
Læreren må være det drivende og livgivende 
element i hele skolevæsenet. Netop gennem 
eksemplet med geografien, vil i få et rigtigt 
begreb om, hvordan man i det hele taget skal 
gribe tingene an.” Steiner slutter med at 
minde om, at man bare skal have en klar 
forestilling om, hvad børnenes alder 
(udviklingstrin) kræver.  

 Uddrag af Rudolf Steiner: ”Pædagogisk kunst”. 
Oversat fra norsk af red. 

 

 

mailto:laru@live.dk

