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Iben, til april har du været leder af 
Rudolf Steiner-skolen i Skanderborg i 
fem år. Hvis du skulle beskrive dine 5 år 
som skoleleder med ét ord – hvilket ord 
ville du vælge? 

Hvis jeg skulle beskrive disse fem år 
med ét ord, dukker to ord op , nemlig: 
ihærdighed og målrettethed. 

 

Da du trådte til som leder, var skolen 
midt i en økonomisk krise. Samtidig 
skete der en overgang på skolen fra en 
kollektiv ledelsesform til en mere 
"hierarkisk". Det må have krævet mange 
overvejelser at sige ja til stillingen i den 
situation? 

Ja, det krævede rigtig mange 
overvejelser! Jeg var souschef på det 
tidspunkt og da den forrige skoleleder, 
på årsmødet i april 2012, sagde op, blev 
jeg automatisk konstitueret skoleleder. 
Jeg meddelte dog hurtigt både kollegiet 
og bestyrelsen, at jeg ikke ønskede at 
fortsætte som leder. Skolen var på alle 
måder i en meget svær situation og jeg 
var selv rimelig brugt. Der var heller 
ikke andre i kollegiet, der ønskede at 
træde til som leder. Stillingen blev 
derfor slået op. Daværende 
bestyrelsesformand, Pelle Palm, 
spurgte mig flere gange om jeg ikke nok 
ville søge stillingen, men først da han 

spurgte mig for tredje gang, lovede jeg at 
overveje det i min sommerferie. På grund 
af den krisesituation skolen var i, mødtes 
nogle af lærerne i ferien, for at finde 
løsninger på udfordringerne. På sådan et 
møde meddelte jeg, at hvis jeg havde 
kollegiets opbakning, ville jeg gerne søge 
stillingen som skoleleder. Og heldigvis 
havde jeg kollegiets opbakning. Jeg kom 
frem til denne beslutning gennem et 
meditativt arbejde, samt lange samtaler 
med min mand. Så jeg skrev en 
ansøgning, var til samtale i bestyrelsen og 
fik stillingen.  

 

Som skoleleder er du blevet chef for dine 
tidligere kolleger. Hvordan har det været? 

Det første år var det da lidt specielt for os 
alle. De to skoleledere før mig, var jo også 
lærere, men samtidig med at jeg tiltrådte 
stillingen, lavede vi en ny struktur, som 
gav mig et større mandat, så på den måde 
var det lidt anderledes. Jeg synes vi alle 
har arbejdet positivt med til at få det til at 
fungere og jeg er meget glad for vores 
interne samarbejde. 

Dine fem år som leder har været præget af 
fremgang for skolen. Hvad opfatter du selv 
som det vigtigste, du og skolen har opnået? 

I begyndelsen fandt jeg det allervigtigst at 
gøre skolen til en god og belivende 

Velkommen 

Denne uge bringer vi det lovede 
interview med Iben Munk. Det er lidt 
langt – stor tak til Iben for indsatsen med 
at svare på alle mine spørgsmål! Men jeg 
håber, at I vil finde det spændende og 
vigtigt – dels at fejre Iben, og samtidig at 
fortælle et kapitel af skolens nyere 
historie, som Iben er en vigtig person i! 

I næste uge regner vi med at fylde 
flyveren med billeder og tekst fra skolens 
fantastiske fastelavnsfest.  

Stig, redaktør  

”En fantastisk arbejdsplads”  
Iben om at overtage ansvaret midt i en krise, om åbenhed og samarbejde, ”årets garn” 

– og meget andet!  
                                                           Tekst Stig B. Bahnson         Fotos: Bente Foged Madsen 

 

 

Iben Munk har snart 

været skoleleder for 

Steinerskolen i 

Skanderborg i 5 år.  

 

Stort jubilæums-

interview! 

arbejdsplads. Vi havde haft nogle hårde 
år og det sled på både kræfterne og 
arbejdsglæden. I dag har vi en fantastisk 
arbejdsplads med dygtige og 
begejstrede lærere. Der er megen 
humor og latter på lærerværelset og en 
stor hjælpsomhed blandt alle. Jeg tror 
på, at en lærergruppe der har det godt 
med hinanden og med deres arbejde, 
har den største tiltrækningskraft på 
børn og forældre. 

Den stramme økonomistyring vi har 
holdt i disse år, har selvfølgelig også 
betydet enormt meget for den positive 
retning skolen nu har. Og dette har alle 
også været medbærere af med Gitte som 
den allerbedste styrmand! 

Savner du aldrig "bare" at være en 
almindelig lærer på skolen? At undervise, 
at have den nære kontakt med eleverne? 

I de første par år underviste jeg stadig en 
del, men jeg oplevede det efterhånden 
lidt vanskeligt at skifte mellem de to vidt 
forskellige opgaver det er enten at 
undervise eller at udføre administrativt 
arbejde. Begge opgaverne krævede 
meget nærvær og jeg formåede ikke at 
rumme begge dele ordentligt. Jeg har 
elsket at arbejde som lærer, men jeg tror 
ikke jeg kommer til det igen. Selvom jeg 
selvfølgelig godt kan savne samværet og 
kontakten til børnene. 
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   Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse, 

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

mandage 

  

 

     

 

 

Fra Audonicons program  

Torsdag den 2. marts kl. 20.00:              
Shaka Loveless – solokoncert! 

Lørdag den 4. marts kl.14.00:              
Skygger fra den nordiske mysterie-
verden – foredrag me d Anders Høier 

Torsdag den 16. marts kl. 20.00: Koncert 
med Søren Huss 

Lørdag den 21. marts 18.30: Foredrag 
og healingkoncert 

Med forbehold for ændringer og trykfejl. 
Se mere på audonicon.dk eller på FB.  

 

Husk at Audonicons bogsalg har åbent 
tirs.-torsd. 10-16, fredage 10-14.  

Bogsalget byder ikke kun på bøger, men 
også økologisk slik, trælegetøj, flotte kort 
og meget andet godt. Kig ind! 
      

 

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).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør 

Stig Bredholt Bahnson,  Duncan Lithgow, Sesha 
Hart, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged 
Madsen, Lars Thetmark, Anne Marie Holst 

  Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker 
ikke nødvendigvis institutionernes holdning.  

Snart årsmøder 

Forældrene på skolen vil snart modtage 
indbydelse til årsmødet, som afholdes 
onsdag den 5. april. Denne aften kan du 
høre om årets gang på skolen, den 
økonomiske situation, status på den nye 
Steiner-HF og meget mere. I år vil der også 
blive fremlagt et par vedtægtsændringer – 
den nærmere ordlyd af disse sendes ud 
sammen med indkaldelsen. Endelig er der 
valg af medlemmer og suppleanter til 
bestyrelsen – alle forældre kan stille op. 
Undertegnede er selv på valg…  Vi håber, 
at mange møder op – det er jeres mulighed 
for at komme til orde og få indflydelse! 

Samme aften holder vi, som sædvanlig, 
også årsmøde i skoleforeningen. Denne 
forening, der blandt andet har ansvaret for 
skolens bygninger og grund, er alle 
forældre automatisk medlemmer af. 

I børnehuset Babuska er der også snart 
årsmøde, det finder sted i slutningen af 
april. Også her kommer der indbydelser ud 
til alle forældre.                            /Stig 

Ugens flyverprofil   
   
 

 

 

  
 
 

 

  

Frode Malik Rosing Mygh 

Jeg går i 6. klasse.  

Jeg er født i Vester Åby på Sydfyn den 
22. november 2004, og er vokset op på 
Fyn. Faktisk er jeg født i et badekar 
hjemme i vores stue. For nogle år siden 
var vi nede for at se det hus, hvor jeg 
var født, men det var væk. Vejen 
derhen var dækket af murbrokker, og 
det var altså det, der var tilbage af 
huset!  

Nu bor jeg i Riis, der ligger mellem 
Tebstrup og Ejer Bavnehøj, sammen 
med min mor, far og lillesøster Ebba. 
Jeg har også en storebror, der bor i 
Svendborg sammen med sin far. 

Hvad er din livret? Masser af god mad, 
for eksempel pizza. 

Yndlingsmusik? Jeg kan lide meget 
musik, bare ikke techno og moderne 
pop.  

Yndlingsbog? Fantasy 

Yndlingsfilm? Hobitten og Ringenes 
herre. 

Noget, som ikke ret mange véd om dig? 
Jeg er i virkeligheden ikke en rigtig 
prinsesse, jeg er en dreng!  

Hvad er dit yndlingsfag? Dansk stil og 
når vi laver skuespil. 

Hvilket instrument spiller du? Cello. Det 
er jeg ret god til. 

Dyrker du noget sport? Jeg dyrker 
”sofarunning” (at ligge på sofaen, red.) 

Yndlingsleg? At klæde mig ud som 
prinsesse!  

Hvad er det bedste ved skolen? Den er 
fyldt med gode kammerater, man kan 
hænge ud med. 

Hvad er det værste? Når vi har for 
mange lektier 

Hvis du måtte få en gratis flybillet, hvor 
skulle den så gå hen? Hjem til min sofa, 
jeg skal have min skønhedssøvn!  

Er der andet, du har på hjerte? Det er 
upraktisk, at der ikke er lommer i 
prinsessekjoler, når man lige har fået 
karameller! 

 

 

PræmieGåden: Sjove dyr… 

Sidste uges gåde var svær. Denne gang tager 
vi nogle mere almindelige gåder. 

Gæt tre dyr: 

1. Jeg er en høne, jeg kan flyve men 
jeg har ingen fjer 

2. Jeg er en fugl, jeg kan flyve men 
jeg har intet næb 

3. Jeg er en hoppe, jeg kan springe 
men du kan ikke ride på mig 

Send svarene til mig på sms 61331549 eller 
bahnson@privat.dk, eller få din far eller mor 
til det. Så vinder du måske præmien. 

Som sagt var sidste uges gåde svær. Derfor 
kommer den her igen i en lidt lettere udgave 
(løsningen står nederst):  

Forestil dig, at du har bind for øjnene og et 
spil kort foran dig (52 kort). Halvdelen af 
kortene i spillet vender med billedsiden 
opad, resten med billedsiden nedad. De 
omvendte kort er tilfældigt fordelt i bunken.  

Opgaven er: Del kortspillet i to LIGE STORE 
bunker – med lige mange opadvendte kort i 
hver!  

DER BEHØVER IKKE VÆRE LIGE MANGE OP- 
OG NEDADVENDTE KORT I DE TO BUNKER.  

Du må ikke kigge og ikke få hjælp fra andre. 
Du kan ikke mærke, hvordan de enkelte kort 
vender. Hvad gør du? 

Vinder uge 6: Frode, 6. klasse             /Stig 

 

 

 Ugens Citat:  ”I øvrigt har vores 
forestillinger om spiritualitet hyppigt 
en undertone af at være lidt-helligere-
end-dig, hvis man lytter godt efter”  

Jon Kabat-Zinn i bogen  ”Lige meget hvor du 
går hen, er du der”  
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 Flere forældre har givet udtryk for, at 
skolen er kommet til at virke mere 
professionel de senere år, samtidig med, 
at den stadig har hjertet på rette sted. Er 
det en ros, du kan tage til dig? 

Jo, det kan jeg godt, tak, men det håber 
jeg, at vi alle kan på skolen, for denne 
positive udvikling har kun kunnet ske 
fordi alle har båret med og taget ansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

Som nævnt er skolen gået fra den 
traditionelle kollektive selvforvaltning, 
som foreskrevet af Rudolf Steiner, over til 
en ledelsesmodel, der mere ligner den, 
andre friskoler har. Det har nok gjort 
ledelsen mere effektiv, men er noget af 
"Steiners ånd" gået tabt? Eller er det en 
lykkelig forening af de to principper? 

Jeg synes det er en lykkelig forening. Det 
er ikke muligt at honorere de store krav 
der i dag stilles til skolernes 
administration, hvis man samtidig skal 
levere et ordentligt pædagogisk arbejde 
med børnene. Samtidig er den 
pædagogiske konference, som er 
lærernes ugentlige lærermøde, stadig 
altafgørende for skolens pædagogiske 
liv. Her drøfter vi pædagogiske 
spørgsmål både helt konkrete og mere 
generelle og her kan lærerne fordybe sig 
og hjælpe hinanden i det store 
pædagogiske arbejde de dagligt står i. 

Interview med Iben Munk – 
fortsat fra forsiden 

 

Som skoleleder virker du utrolig dygtig til 
at tage hånd om forældrene, både, når 
nye familier banker på, og når de "gamle" 
forældre har spørgsmål og bekymringer. 
Er det noget, du bare altid har kunnet, 
eller er det noget, du har lært af at være 
skoleleder? 

Jeg har altid bestræbt mig på at være et 
åbent og imødekommende menneske og 
jeg tror, at et af de vigtigste redskaber til 
at få et positivt møde med et andet 
menneske, er at turde holde sig åben og 
vise at du er interesseret i at lytte til det, 
som dit medmenneske har på hjerte.  
Uden at fælde domme, bare være 
lyttende og nærværende. Det er ikke 
altid let, men for mig er det en vigtig 
bestræbelse. Og tak for de søde ord! 

 

Hvordan var din egen skoletid - og har 
den påvirket dig i dit virke som lærer og 
skoleleder? 

Jeg har gået i folkeskolen i fire 
forskellige byer, da vi flyttede en del 
rundt pga. min fars arbejde. Jeg kunne 
vældig godt lide at gå i skole, men de 
mange skift prægede mig alligevel en 
del, da jeg hele tiden skulle omstille mig 
til nye metoder.  Jeg gik videre på 
gymnasiet, hvor jeg kedede mig en del. 
Jeg tror egentlig ikke, at min egen 
skolegang har haft så stor betydning for 
mit eget virke, det har mere været et 
ønske om at være med til at skabe nogle 
gode trygge rammer med fokus på 
barnets behov, ud fra det 
menneskebillede som Steiner giver. Det 
giver så meget mening for mig. 

 

I dine første år som skoleleder trådte du  
ikke helt så meget frem til skole-
arrangementer, som du gør nu. Var det 
for ikke at tage rampelyset fra dine 
kolleger, eller er du i virkeligheden lidt 
genert?    

I alle de år jeg har været på skolen, har 
lærerne skiftedes til at være 
konferencier til månedsfesterne, nogle 
selvfølgelig mere end andre. De sidste år 
har jeg påtaget mig denne opgave til den 
første skoledag, 1.kl’s første skoledag og 
til sommerafslutningen. Til de øvrige 
månedsfester er det forskellige lærere 
der er tovholdere.  Men jo, jeg er egentlig 
et genert menneske, og det er en evig 
øvelse at stille mig frem. 

 Da jeg gik i (folke)skole, blev vi nogen 
gange sendt ind til inspektøren, hvis vi 
ikke opførte os ordentligt. Sker det, at 
urolige elever bliver sendt ind til dig for 
at "køle af"?   

Det er meget sjældent jeg får besøg af 
elever der skal køle af. Det er vist 
efterhånden et par år siden. Det kan 
ellers være meget hyggeligt.. 

 

Lidt mindre seriøst: Overskoleeleverne 
har givet dig en præmie for "årets garn"! 
Er du glad for den "udmærkelse", eller er 
eleverne for slemme til at drille???   

Jeg synes vores elever har en enorm god 
fornemmelse for hvornår man er gået 
over stregen og er meget dygtige til at 
holde sig på den rigtige side. Der skal 
være plads, rigtig god plads endda, til 
humor, sjov og lidt ballade. Og jeg er da 
meget stolt af min nominering! 

 

Til slut: Hvad er dine vigtigste mål og 
visioner for skolen for de næste fem år? 

Mit vigtigste mål er, at skolen fortsætter 
den positive udvikling vi er i gang med. 
Jeg håber på en støt stigende 
elevtilgang, som vil give os en økonomi 
til både at forbedre vores nuværende 
bygninger, inde som ude, samt bygge 
nyt. Jeg håber vi kan tiltrække så mange 
elever til vores overskole, at det bliver 
muligt for os at tilbyde den nyligt 
anerkendte Steiner-HF. Sidst, men ikke 
mindst, håber jeg, at vi kan blive ved 
med at være en dejlig arbejdsplads der 
både kan tilbyde spændende 
efteruddannelser, en god og udviklende 
hverdag, samt et stærkt fællesskab. 

 

 

 

 

Iben Munk er i dag 53 år gammel og bor 
ved Alken sammen med sin mand 
Karsten. Hun har tre voksne børn, en 
datter og to sønner, der alle har gået på 
skolen. Og til august begynder hendes 
barnebarn i børnehaveklassen! 

Iben tiltrådte som skoleleder i april 2012, 
inden det var hun klasselærer (hvilket 
hun fortsatte som i godt et år). Hun har 
været ansat på skolen siden 1/12-1998, 
hvor hun overtog en 5. klasse.  

Iben var forresten en af de allerførste 
flyverprofiler. Ibens profil var i flyveren 
den 23. august 2013.   



 

 

Babuskabørn i byrådssalen 

Tekst og fotos: Bente Foged Madsen 

Torsdag den 23. februar var der et lille fint arrangement 

i byra dssalen pa  Fælleden. Anledningen var udgivelsen af 

børnebogen Musicarma, en ny børnebog, der er en 

blanding af illustrationer, remser, mindfulnessøvelser og 

musik. Det er et nyt koncept, som er opsta et p.b.a. af Trio 

Befores musik.  

 

Manden bag konceptet er saxofonist Claus Behrens, far 

til Benjamin i Babuska og Elias i børnehaveklassen. 

Familievejleder Lola Jensen har lavet supervision pa  

bogen og børnebogsforfatter Lotte Salling har skrevet 

remserne. 

 

Til arrangementet var der børn og voksne fra bl.a. 

Babuska. Børnene læste lidt i bogen Musicarma, da de 

kom. Lidt efter begyndte Trio Before at spille danske 

sange. Man kunne mærke at det gjorde børnene godt og 

det fik dem til at slappe af. Derefter blev der lavet nogle 

sma  bevægelseslege og til slut var der lidt at spise. Jeg tror 

alle børnene havde fa et en god oplevelse, men det var lidt 

forskelligt hvad de rent bevidst tog med sig. E n syntes at 

det mest fantastiske var, at de selv ma tte bestemme hvad 

for noget overtøj de ville have pa , mens andre sagde at 

musikken var god. 

 

 

 

Fastelavnsfest på havsens bund 

 

I torsdags indbød selveste kong Neptun til fest i 
børnehaveklassen. Til festen var alle dyr og væsener, 
der lever i havet – fisk, vandmænd, krokodiller, 
havfruer og mange andre. På det øverste billede kan 
man i baggrunden se havkongens spændende hule, som 
børnene først fik lov at kigge ind i til sidst….  

/Stig, forælder i bh.kl. 

 

 

 

Fastelavns-forberedelse 

En vellykket fastelavnsfest på skolen kræver solide 
forberedelser. På billedet herunder er Flemming og 
Hamdija ved at hænge tønden op til sjette klasses 
tøndeslagning på SFO’ens veranda. Hver klasse havde 
sin egen tønde. I næste nummer kommer der billeder 
fra festen i lørdags, der bød på mange fantastiske 
kostumer og fornem optræden!     /Stig  

 


