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Snak om medier!  

En kommentar til "Steinerbladet" 
af Stig B. Bahnson, redaktør og forælder 

I det seneste nummer af “Steinerbladet” 
tages et vigtigt emne op: Elevernes 
omgang med mobiler, internet, sociale 
medier osv. Og hvordan vi håndterer disse 
fænomener. 

Redaktøren indleder rigtig fornuftigt med 
at sammenligne med hvordan, børn lærer 
at færdes i trafikken: ”På samme måde 
må vi lære dem at færdes på nettet. Vi må 
snakke om, hvordan de skal opføre sig, 
hvad der er i orden og hvad der ikke er”.1 

Helt enig! Men herefter fortsætter hun: 
”Denne opgave er lige så meget 
forældrenes som pædagogens. For 
medierne er først og fremmest en del af 
fritiden”. Delvis enig! Selvfølgelig har 
forældrene et stort ansvar – hvis de 
formår at løfte det. For skolen har jo også 
et socialt ansvar. Og jeg synes ikke, at 
argumentet med ”fritiden” holder. 

De digitale og sociale medier fylder i dag 
fra en tidlig alder meget i elevernes 
virkelighed og bevidsthed. De er i høj grad 
en del af den sociale interaktion, der 
foregår i klasserne. Internettet bruges af 
nogle også som en informationskilde til 
hjemmeopgaver. Og de udfordringer og 
farer, der følger med, er jo særlig 
relevante, hvis børnene er på egen hånd.  

I en anden artikel i samme blad fortæller 
en lærer på en dansk Steinerskole: ”En 
snak bragte på banen, at flere af eleverne 
havde været online siden 4. klasse, og at 
enkelte allerede dengang var stødt på 
folk, der (…) havde gjort dem utrygge”.  

Læreren konkluderer: ”Min klare oplevelse 
var, at eleverne allerede fra de tidlige 
klassetrin ville have gavn af en eller anden 
vejledning eller undervisning i brugen af de 
sociale medier”. Nogle lærere gør det 
allerede - hatten af for dem!  

Ikke mindst ud fra, hvad vi véd om børns 
udvikling og perception, inden den 
kritiske sans rigtig er født, synes jeg, at 
emnet burde være obligatorisk. Vi må 
ruste børnene til den digitale virkelighed 
– selvom den i vore øjne ikke er ideel!   

Note 1: Nogle citater er oversat fra norsk og 
nogle er let forkortede.  Kilde: Steinerbladet 
okt. 2017 (tidligere ”Steinerskolen”) 
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I 7. klasse havde vi kemi I 3 uger. Vi 
lavede bla. forsøg med afbrænding af 
materialer: Trækul, tørt træ, tørre blade, 
fyrrenåle, papir, vat, petroleum, benzin 
sprit som vi satte ild til på et bord og 
derefter på gulvet.  

Vi lavede også forsøg med olie, som vi 
opvarmede til en høj temperatur og 
sprøjtede vand på. Derudover også 
forsøg med savsmuld, acetone og gas og 
ild. Det hele skrev vi ned i periodehæftet 
hvor vi beskrev, hvad der skete, og 
hvilken farve, flammen havde, f.eks. blå i 
bunden og gul-orange i toppen. 

Derudover skrev vi også om, hvad ild er, 
og hvad kemi er. Vi lavede også forsøg 
med syre, rødkålssaft, iste, eddike, soda 
og meget mere. 

Se også Thomas’ profil på bagsiden. 
 

  Niels Stokholm på Audonicon! 

Kemi med Ralph 
 Af Thomas F. Nielsen, 7. klasse 

 

Efterår i Babuska 
Til højre: Hyggeligt at kunne 
spise ude, selvom vi næsten 
er i november måned. Laura 
får en ostemad af Neil imens 
Benjamin venter på sin tur. 

Herunder: Bjørk og Sean er 
optaget af hver sit.   

Tekst og fotos: Bente Foged 
Madsen 

 

Husk Musiksalon fredag den 
3/11 kl. 15.00 i skolens egen 
sal. 

Uformel cafékoncert med kaffe 
og kage. 

Fri entre, alle er velkomne. 
 

 

3. VG. indbyder til afsluttende eurytmi-
forestilling i denne uge. Den flotte plakat 
har Emil tegnet/kalligraferet! 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

Audonicons program: 
Onsdag den 1. november kl. 19:30: 
Børns infektionssygdomme & deres 
behandling med antroposofisk medicin. 
Foredrag ved Elisabeth Møller-Hansen 
 
Fredag den 3. november kl. 19:30:  
Det trådløse menneske & lyslegemet. 
Foredrag ved Raphael Kleimann. 
  
Lørdag den 4. november kl. 10:00-17:00: 
Mennesket i Strålingsfeltet. Forståelse 
& praktiske løsninger. Workshop ved 
Raphael Kleimann 
  
Onsdag den 8. november kl. 19:30:  
Børn med Særlige Behov. Foredrag ved 
Elisabeth Møller-Hansen 
 
Torsdag den 9. november kl. 20:00: 
Hanne Boel på Akustisk Tour 

Onsdag den 15. november kl. 19:30: 
Menneskets Samspil med Vor Natur i 
fortid, nutid & fremtid. Foredrag ved 
Niels Stokholm 

Ledige boliger i ”Gyldenmuld”  

Bofællesskab i Stilling/Gram, 2 
ejerboliger til salg. Kontakt Peter vedr. 5-
værelses bolig på 174 m2: 29914203 / 
peterrust@live.dk eller kontakt Jacob 
vedr. 4-værelses bolig på 143 m2: 
23456065 /  jacobsoelgaard@gmail.com 

Læs om Gyldenmuld på www.bofællesskab.dk 

 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke 
nødvendigvis institutionernes holdning. Den 
udkommer så vidt muligt onsdag undt. ferier. 

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 

Mine skilte  Af Maj Britt Schmidt 
Jeg syntes, skolen manglede skilte, og 
aftalte med skolelederen at komme med 
et forslag. Jeg tog udgangspunkt i et 
billede at et skilt fra steinerskolen i 
Odense. I Odense er bogstaverne fræset 
med maskine, men jeg havde lyst til at 
finde en billigere og mere håndlavet 
teknik. Jeg eksperimenterede med farver 
på bogstaver og forskellige farver lak, og 
der var flere fejltrin undervejs, som jeg 
måtte slibe af igen.  Men da jeg først havde 
teknikken – så kørte det bare, og jeg 
hyggede mig med projektet. Skiltene er 
lavet af egetræ, savet med håndsav og 
pudset med en båndpudser.  Teksten er 
printet ud på papir og overført til træet. 
Der hvor bogstaverne er, har skiltet fået 8 
lag lak/maling, først lak, så 3 lag hvid 
akryltusch med lag af spraylak i mellem og 
derefter et lag lak til sidst. Projektet været 
et par år undervejs – for større frivillige 
projekter sætter jeg på pause, når jeg har 
travlt på arbejde. Nu er jeg bare glad for at 
skiltene er blevet så godt modtaget. 

 Smukke er de! Foto fra skolens FB-side 

 

Mobilforbud vinder frem               
Hvis du tror, det kun er på Steinerskolen, 
at der er mobilforbud, så tager du fejl! I de 
senere år har mobilforbud vundet frem på 
landets folkeskoler, så der nu er 
totalforbud i timerne på cirka 40% af 
skolerne. Nogle steder gøres der dog 
undtagelser for kontrolleret brug som 
lommeregner, ordbog og lignende. Af 
sparehensyn! Nogle steder er det faktisk 
eleverne selv, der har foreslået forbuddet. 
Der er generel tilfredshed blandt lærere, 
forældre og elever med, at der nu er 
slukket for de forstyrrende apparater.              
/Red.              Kilde: Weekendavisen 2017-10-20 

 

Ugens flyverprofil    
   
 

 

 

  
 

    

 

  Thomas Fisker Nielsen 
Jeg går i 7. klasse og kan godt lide at lave     
YouTube, og cykle i min fritid. 

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT? 

Jeg er født på Skejby sygehus den 1. juni 
2003. 

HVOR BOR DU? 

Jeg bor i bunden af Højvangen i 
Skanderborg i Kløverparken, sammen 
med min mor og far. 

HVAD ER DIN LIVRET? 

Risengrød, pandekager og burgere. 

HVAD ER DIN YNDLINGSMUSIK? 

Dubstep musik & mere. 

NOGET MAN IKKE RIGTIG VED OM DIG? 

At jeg er startet på YouTube, og cykler 
hurtigt. 

HVAD ER DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN? 

Hovedfag. 

HAR DU EN HOBBY ELLER SPORT? 

Jeg cykler meget og laver videoer. 

HVILKET INSTRUMENT SPILLER DU? 

Trompet. 

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? 

Venner & frikvarter. 

HVAD ER DET VÆRSTE VED SKOLEN? 

Ingenting! 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS REJSE 
MED FLYVEREN, HVOR VILLE DU SÅ 
TAGE HEN? 

En rejse til USA. 

HAR DU ANDET PÅ HJERTE? 

Subscribe til Thomas Nielsen & Nicolai 
Egholm på YouTube! 

--------------------------------------------------- 

Folkets røst: Efter at flyverens 
postkasse er kommet op, har vi 
modtaget et par henvendelser fra elever, 
der klager over forskelligt: Lærernes 
kagespisning om torsdagen, manglende 
computere og at legepladsen ikke er 
farlig nok! Desværre må jeg nok bede jer 
arbejde lidt med formuleringen, hvis 
disse klager skal bringes i bladet! Red   

Gåden: Ørkenvandring! 

En mand kæmpede sig frem gennem 
den brændende varme Sahara-ørken! 
Han var ved at omkomme af tørst. Da så 
han i det fjerne en lille bod. Han asede 
sig derhen gennem sandet og spurgte 
manden i boden, om han kunne få en tår 
vand. ”Nej”, lød svaret, ”men du kan 
købe et slips!” Det var jo ikke lige det, 
han ville have, så den tørstige mand 
spurgte, hvor han så kunne få noget 
vand. ”Der ligger et hotel en kilometer i 
den retning” sagde manden i boden og 
pegede. Den tørstige mand kravlede 
med sine sidste kræfter, og kom til sidst 
til hotellet. ”Vand, jeg må ind og have 
vand” stønnede han til dørvogteren. 
”Du kan desværre ikke komme ind” lød 
svaret. Hvorfor mon ikke????  

Smid svaret i postkassen ved kontoret, eller 
send svaret til sms 61331549 eller skriv til 
bahnson@privat.dk - så vinder du måske! 

Løsning sidste uge: Det dobbelt så store 
bassin kan lige være mellem palmerne, hvis 
det drejes 45 grader, så hvert hjørne ligger 
midt imellem to palmer. Vinder forrige uge 
(handskerne): Desværre ingen rigtige svar.  
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