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Zoologisk have: Leonora, Noomi og 
Maggie viser stolt en flot samling af 
filtede tøjdyr frem, som børne-
haveklassebørnene har lavet hen over 
vinteren.  

Imens stod de fleste af drengene 
udenfor og holdt øje med de store 
maskiner, der var i gang med at 
anlægge første del af skolens nye 
legeplads. Det har jeg desværre ikke 
noget billede af – beklager! Men alle, 
der besøger skolen, kan se at der er 
store forandringer undervejs på 
arealet lige foran skolebygningen. 

Praktik: I uge 20 var skolens ældste 
elever fra 2. VG. i ”social praktik”. For 
nogles vedkommende foregik den 
rundt omkring på skolen og i 
børnehuset. På billedet til højre er det 
Emma, der er i praktik i 

børnehaveklassen, som hjælper Bjørg 
med at sy fine, små sting.  

 

Snuller: Denne fine elefant er flyttet hjem 
til Kasper og passer nu på hans mor om 
natten. Som man kan se på det andet 
billede, har den mange søskende og fætre 
rundt omkring. PS: Navnet Snuller har 
Kasper givet den - det har ikke noget med 
”Schnuller” (sut) at gøre! 

 

 

 

Tandbørsten. Amen! 
I 1949 var wienerbrødet vendt tilbage til 
de norske bagerbutikker igen efter krigens 
afsavn. Til glæde for nordmændene, men til 
bekymring for tandlægerne. De fik derfor 
Thorbjørn Egner til at skrive en opbyggelig 
fortælling, der skulle få de norske børn til at 
børste tænder (og afstå fra blødt brød). 
Resultatet, ”Karius og Baktus”, er stadig 
kendt og elsket. Uheldigvis er de to små 
tandknusere de mest sympatiske figurer i 
bogen, men derfor går budskabet alligevel 
ind… ”Du skal børste dine tænder, hver gang 
du vasker hænder” sang vi, da jeg var barn. 
Så er det på plads! 

Alle kender anbefalingerne fra tandlægen: 
Hyppig og grundig tandbørstning, tandtråd, 
tandrensning, røntgenbilleder… En ame-
rikansk børnelæge, som naturligvis også 
gav disse råd, oplevede en manglende 
sammenhæng mellem patienternes indsats 
og resultater, og fik lyst til at undersøge, 
hvilken videnskabelig evidens, der lå bag 
rådene. Til hans overraskelse var det 
faktisk meget lidt. ”Bevismaterialet var så 
tyndt som tandtråd” skrev han i en artikel1. 
Godt nok forebygger tandbørstning både 
karies og baktusser, men hvor ofte man skal 
børste, og hvad man ellers skal bruge af 
remedier, er der meget lidt reel evidens for. 
Og de undersøgelser, han fandt, var ofte 
ikke fri af økonomiske interesser mv. 
(Derimod er overdreven børstning hyppigt 
årsag til skader, især på tandkødet). 

Det forekommer alligevel nok de fleste 
indlysende, at man skal børste sine tænder 
hyppigt for at undgå huller i tænderne. 
Sådanne ting, vi bare véd, fordi det er 
”selvindlysende”, kaldes også ”tavs viden”, 
et begreb opfundet af den amerikanske 
videnskabsteoretiker Kuhn. Tavs, fordi det 
er så accepteret og indlysende, at det ikke 
behøver forklares eksplicit. Men derfor er 
det ikke nødvendigvis rigtigt!  

Århus hed oprindelig Aros, og svanen kan 
brække en voksen mands arm. Indiske 
kvinder har ”kastemærker” i panden. 
Tvivlsomme ”fakta”, som er eller har været 
så alment kendte, at det ikke kræver 
nærmere efterprøvning. Når jeg har skrevet 
i flyveren, har jeg ofte slået ting op, som jeg 
egentlig var 99,9% sikker på, bare for at 
kunne angive en kilde – og ofte blevet 
forbløffet over, at det jeg ”vidste”, var 100% 
forkert! Så måske man bør tvivle om alt, 
som Kierkegaard har skrevet…. Eller var det 
nu Descartes?                           /Stig, redaktør  

Kilder: WA 19.05.2017, New York Times 29.08.16, 
Th. Thurén: Videnskabsteori for begyndere, TV2, 
Stanford encyclopedia, H. Søgaard: Det ældste 
Århus, Politiken 04.06.2016. Note 1: Se bagsiden. 

 

 

Fra børnehaveklassen 

 

 

Af Stig, forælder 

  

Therese, Frida Viola, Dicte og Molly fra 2. klasse i fjollehumør i skolens pilehytte. 
Foto Bente Foged Madsen 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

   Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse, 

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

mandage?, de 

Fra Audonicons program  

Sankt Hans aften 23. juni 16.30 – 19.00  

Kom og hold en børnevenlig Sankt Hans 
aften på Audonicon. 

 Båltalen bliver et eventyr og vi tænder 
bålet kl. 18.00, hvorefter vi alle synger 
Midsommervisen.  

Medbring en ret til fællesbord - så spiser og 
hygger vi sammen! Tag alle du kender med! 
Alle er velkomne! Gratis adgang. 

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.  

Audonicons plakater: Synes du ligesom 
jeg, at nogle af Audonicons plakater er 
smukke og lige til at hænge op, så kan du 
henvende dig på Audonicons kontor eller i 
bogsalget og få printet din yndlingsplakat 
ud! Prisen tror jeg, man aftaler på stedet. 
Spørg efter Claus eller Peter. /Stig 

Husk fredagsmarked hver fredag 
ved Babuska/salen.  

OBS: Hertha leverer ingen mælk fra uge 
24 til ca. 1 september. Det skyldes, at 
Herthas landbrugshold vælger ikke at 
malke køerne de sidste to måneder før 
den forestående kælvning, for at styrke 
de nye små kalve, der er på vej! /Stig 

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. Øvrige:  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. Den 
udkommer så vidt muligt hver onsdag. 

Byggeri i 3. klasse  

 

 

3. klasse er i gang med byggeperioden. 
Alim og nogle elever er i fuldt sving, mens 
andre fik lov til at tage sig en pause. 
Pigerne lavede Nilen med blomster. Og 

Philip inspicerer! 😉 

Stig/Fotos Minna Bentzen 

Skolen: Personalia 

     

Herover: Rasmus Leth er fra 1. maj ansat 
som pædagog i skolens SFO. Samtidig er 
Søren Bjørnskov holdt op som SFO-leder, da 
han har fået andet arbejde. Der søges i 
øjeblikket efter en ny leder til SFO’en.  

Samtidig må skolen med meget stor 
beklagelse sige farvel til Iben Munk. Iben har 
desværre af helbredsmæssige grunde 
måttet opgive fortsat at fungere som 
skoleleder. Processen med at finde en ny 
leder er indledt, og håbet er, at det er på 
plads efter sommerferien. 

Stig B. Bahnson, bestyrelsesmedlem/redaktør. 
Fotos: Bente Foged Madsen. 

 

   

   

   
 

 

 

 

 

 

Ugens flyverprofil    
   
 

 

 

  
 

    

 

  Nanna Stolarczyk Præstegaard 

Jeg går i 9 klasse, og jeg har gået på 
skolen siden 6. (hvor jeg inden da gik 
på Virring skole). Jeg er født den 29. 
august i 2001 ca. kl. 00.01 på det gamle 
sygehus i Odder  

Hvor bor du nu? Jeg bor i Vitved med 
min mor, far, Rasmus (min lidt for høje 
lillebror) og min hund Eddie. 

Hvad er din yndlingsmusik? Jeg kan lide 
næsten alt men lige i dette øjeblik 
lytter jeg meget til musicalen 
”Hamilton og The piano guys”. 

Din yndlingsbog? Lige nu er det ”Den 
lille prins”, ”Dronningen af Tearling” 
og Harry Potter (plus en hel del flere, 
da jeg elsker at læse). 

Din yndlingsfilm? Lige nu er det “Alice 
in Wonderland”, “Fantastic beasts and 
where to find them” og “Beauty and 
the beast”. 

Noget om dig, som ikke mange véd?  I 4. 
klasse “fløj” jeg på kælk - og jeg fik en 
alvorlig hjernerystelse, men kom ud 
efter 3 dage, fordi jeg nægtede at blive 
der nytårsaften. 

Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Jeg 
kan godt lide næsten alle fag, men især 
dansk og samfundsfag. 

Spiller du et instrument? Jeg spiller 
cello. 

Hvad er det bedste ved skolen? Jeg kan 
bare godt lide at lære noget hver dag. 

Og hvad er det værste? Jeg er mindre 
glad for at se på andres rod! 

Hvis du måtte få en gratis rejse med 
flyveren, hvor skulle den så gå hen? Jeg 
ville nok tage til London – England. 

 
Note 1. ”Surprisingly little evidence for accepted 
wisdom about teeth” af Aaron Carroll, professor i 
pædiatri, Indiana Univ.    NYTimes.com 2016.08.29   

 

 

Gåden: Farlig stavefejl 

Ole og Peter var to fritids-piloter. Ole 
var en dygtig pilot, men han var ikke så 
god til at stave. Peter var ikke så kvik 
som Ole, men han gjorde altid nøjagtig, 
hvad han blev bedt om. 

En dejlig dag var Ole og Peter ude at 
flyve sammen i et gammelt fly, der var i 
dårlig stand. Flyet hoppede og dansede 
i luften, og til sidst var det helt ustyrligt.  

”Jeg tror, vi styrter ned” sagde Ole. 
”Det er godt, vi har faldskærme med”. 
Der var stille lidt i cockpittet. Så sagde 
Peter: ”Har vi da det?” Ole: ”Ja, det skrev 
jeg da til dig i går, at du skulle sørge for. 
Og du svarede, at det havde du ordnet”. 
Peter: ”Jeg tog det med, du bad om! De 
ligger der!” Og så pegede han på to store 
brune papkasser bag i flyet. På kasserne 
stod: HD 24”. 

Hvad var det, Ole var kommet til at 
skrive, og Peter havde taget med?  

Send svaret til mig på sms 61331549 eller 
bahnson@privat.dk, eller få din far eller 
mor til det. Så kan du vinde en præmie. 

Løsning sidste uge: Den blomst (kvinde), 
der ikke har stået ude på marken om 
natten, er duggen ikke faldet på! 

mailto:Bahnson@privat.dk

