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Min årsopgave  

Af Sofia, 3.vg  

Så er der ikke længe til 1. marts! 

 

Vi nærmer os slutspurten nu, hvor 
papir og andre bogbindings-materialer 
skal indkøbes, for når vinterferien er 
forbi, skal den skriftlige opgave være 
færdig og indskrevet, så den kan bindes 
ind. Jeg har netop fået sendt min 
novellesamling af sted til tryk og har 
derfor primært teorien tilbage at 
arbejde på. I novellesamlingen er der 12 
noveller og 12 billeder af de 
kunstneriske ”installationer”, som jeg 
har lavet til novellerne. Desuden er der 
et billede af en collage, der indeholder 
elementer fra alle 12 noveller. 

Jeg får novellesamlingen tilbage fra 
trykken i slutningen af februar, og der 
er trykt nogle ekstra eksemplarer, hvis 
nogle skulle være interesserede i at 
købe ét. 

Jeg håber, at I får tid til at komme og se 
hele klassens opgaver lørdag 3. marts. 
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Billede: Sofia fortæller om processen i sit 

arbejde med kunstens ansigt, sit maleri og sin 

tegning. 

 

 

Tekst og billeder: Bente Foged Madsen 

Fredag den 2. februar fremlagde 1. vg. 
deres kvartalsopgaver, som de har haft 3 
måneder til at udføre. En kvartalsopgave 
består både af en skriftlig og en teoretisk 
del, med frit emnevalg. Eleverne i 1. vg. 
valgte: autisme, det skrevne ord, 
kunstens ansigt, Skanderborg under 2. 
verdenskrig, magi, scenelamper og IT-
sikkerhed. 

Sanne Ibsen Houlberg, mor til Sofia i 1. 
vg., om opgaveprocessen og 
fremlæggelserne: ”Jeg synes det er 
fantastisk at de unge mennesker får 

Så forskelligt som 

magi og 

scenelamper 
 

 

              
mulighed for at lave en selvstændig 
opgave som optakt til årsopgaven i 
3.vg. Det giver god erfaring, de lærer 
hvordan de skal gribe en opgave an og 
hvordan de disponerer deres tid. Det er 
også inspirerende for dem at se 
hinandens oplæg”. 

 

 

Billede: Sarah, der har arbejdet med 

autisme, hygger sig med to besøgende i 

en pause. 

”Som forælder er det stort og stærkt at 
se den spirende individualitet hos de 
unge mennesker der er på vej 
forskellige steder hen i livet. For 
forældrene er det også meget lærerigt 
at være involveret i processen. Sofia og 
jeg har været på biblioteket flere gange 
og læst masser af kunstbøger. Det har 
været spændende at få indsigt i emnet: 
”kunstens ansigt” og det er dejligt at 
lære en ny kunstner, min datter, at 
kende”. 

 

 

Billede: De besøgende går rundt og 
besigtiger opgaverne. I forgrunden til 
højre Michael, der har arbejdet med IT-
sikkerhed. I baggrunden Nicolaj, der har 
arbejdet med scenelys. Nicolaj har bl.a. 
lavet nogle scenelamper, som han har 
foræret til skolen. 

 
 
Billede: Cecilie har fordybet sig i aspekter 
omkring saxofonen. Som praktisk 
opgave har hun malet et maleri og 
indspillet nogle danske sange. 
 

 

Billede: Nanna fremlægger sin opgave 
om magi. Til højre i billedet en af 
hendes keramikfigurer 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Ma  

OpslagsTavlen 
 
Annonce: 
¾ violin med "patina" og i god stand til 
salg, med ny violinkasse, bue og 
skulderstøtte. Pris:  2000 kr. 
 
Kh Dorte mor til Jerrik i 3. vg 
Telefon 51272228 eller  
Mail: dorte@kildevaeldet.dk 
 
Audonicon: 
 

 
 

Thomas Fonnesbæk – Justin Kauflin 
- jazzkoncert 

 
15. februar klokken 19:30 - 22:30 
Audonicon Skanderborg 
 

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:  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 onsdag undt. 

Om Rudolf Steiner-pædagogikken  

Af Børnehuset Babuskas bestyrelse 

 

Bestyrelsen af Børnehuset Babuska har i 
sidste uge udgivet et spændende 
nyhedsbrev, hvor temaet var Rudolf Steiner 
pædagogikken.  Især som nybagt ”Steiner-
familie” kan det nogle gange være svært, at 
finde svar på alle spørgsmål, der relaterer 
sig det pædagogiske fundament.  

 

Fællesflyveren har fået lov til at genudgive 
dele af nyhedsbrevet:    

Rudolf Steiner pædagogikken er ikke en 
religion. Det er en pædagogik, som udøves i 
mange lande verden over uanset religion. 
Den findes i både Buddhistiske, muslimske, 
katolske og protestantisk orienterede 
kulturer, og sikkert også i lande med andre 
religiøse rødder. Pædagogikken bygger på 
Rudolf Steiners antroposofiske tanker og 
ideer, som kommer til udtryk i vores måde 
at arbejde på, i vores holdning til verden 
omkring os og til menneskene, der bebor 
den. 

Fælles for alle er pædagogikken, der er 
funderet på en stadig stræben efter og 
arbejde med indsigt i barnets udvikling, så vi 
kan give barnet mulighed for at udvikle sig i 
et sundt og næringsrigt miljø, som vil give det 
de bedste muligheder, lyst og kraft til at 
udvikle sine evner og kompetencer samtidig 
med, at det er i en dagligdag fuld af livsglæde 
og livsvirke.  Pædagogikken kendetegnes 
bl.a. ved et særligt menneskesyn, der deler 
opdragelsesperioden op i tre livsafsnit: 

0 – 7 år: Det lille barns udvikling og 
opdragelse                                                                                     
7 – 14 år: Under- og mellemskoleunder-
visning                                                                                                  
14 – 21 år: Overskoleundervisning.  

Årstidsfesterne har rod i vores kultur og 
hviler på et kristent grundlag. I fællesskab 
går vi ind til årstidsfesterne og tager børnene 
med i forberedelserne af julefesten, 
påskefesten, St. Hans, fastelavn, og hvad de 
alt sammen hedder. De fester vi fejrer ud 
over dem, der fejres i det omkringliggende 
samfund, er Michaelsfesten og Hellig-
trekongerfesten. De har tidligere været en 
naturlig del af årstidsmarkeringer i kulturen, 
men er af forskellige grunde gledet ud. Det er 
i vores pædagogik, at børnene skal kende 
festernes indhold. Årstidsfesterne er 
kulturbærere for alle, både voksne og børn. 
De er traditioner, som er en slags 
støttepunkter og vejskilte for os alle, og som 
er med til, at vi finder vores ståsteder i en 
hurtig, omskiftelig og somme tider kaotisk 
tid. 

Ugens flyverprofil    
   
 

 

 

  
 

    

  

 Jacob Ramy Corfitsen 

 

HVAD LAVER DU?                                       
Jeg går i 7. klasse. 

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT? Jeg 
er født i Århus d. 01.09.03. 

HVOR BOR DU NU? Jeg bor i Tebstrup 
sammen med min mor og far. 

DIN YNDLINGSMUSIK? Min 3 
yndlingsband er Pink Floyd, Metallica 
og Five Finger Death Punch. 

DIN LIVRET? Min livret er 
hamburgerryg med kogte kartofler og 
solskinssovs lavet af min farmor.  

DIN YNDLINGSFILM? What women 
Want. 

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD 
OM DIG? Der er ikke mange der ved at 
jeg har haft en skrue gennem armen. 

HVAD ER DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN? 
Sløjd. 

HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL 
NOGET SPORT?    Jeg går til guitar, 
drama og MMA. 

SPILLER DU ET INSTRUMENT?                
Basun. 

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? 
Gyngerne ved klatremuren og 
fællesskabet mellem mine venner i 
klassen. 

OG HVAD ER DET VÆRSTE? Tyskfaget 
og håndarbejdstimerne. 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS 
BILLET TIL ET STED I VERDEN, HVOR 
VILLE DU SÅ TAGE HEN? Med en 
gratis billet ville jeg tage til Sverige og 
samle kastanjer. 

HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE 
EFTER SKOLEN? Efter skolen vil jeg 
læse til mekaniker. 

ER DER ANDET, DU HAR LYST AT 
FORTÆLLE? Jeg vil gerne have et 
fjumreår fra skolen. 

 

 

Gåden: Urskiven 

Forestil dig en urskive med tallene fra 
1 til 12. Kan du med to lige streger dele 
skiven op i tre dele, så summen af 
tallene i hver af delene er den samme? 
Hvordan?  - Svar til sms 61331549  

Løsning sidste uge: Kul 

Vinder uge 4: Isis 4.klasse 
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