
    

   

for Skanderborgs antroposofiske institutioner

  AT se på Kunst 

Æstetikundervisningen i overskolen starter med 
2 hovedfagsperioder i kunstbetragtning i 9. 
klasse. I den første periode arbejder vi med 
oldtidens kunst og med klassisk antik kunst. I 
den anden periode bevæger vi os gennem den 
oldkristne kunst op gennem tiden til gotikken, 
renaissancen, barokken, og helt op til det 
moderne gennembrud med først 
impressionisterne, ekspressionismen og senere 
de modernistiske strømninger i det 20. årh.

Vi starter med at se på nogle af Europas ældste 
hulemalerier i Sydfrankrig og Nordspanien, der 
kan dateres 20.000 år tilbage. Vi ser på 
menneskets udtrykskraft i det kunstneriske og 

                         

--------

Fredag, lørdag, søndag
De tre beslægtede religioner jødedommen, 
kristendommen og islam er enige om, at der 
er syv dage i ugen, og én af dem er 
Men hvorfor har de hver sin helligda
har cirka 
det bare for at skille sig ud fra hinanden???

For nu at begynde helt forfra:
men det virker logisk, 
er skabt ud fra
af et sol-år er der 12 eller 13 fuldmåner, og 
mellem hver fuldmåne er der 
dage). De kan inddeles i fire
dage, og så har vi syvdages
mange kulturer, og 
Babylon. Den er ældre end skabelsesberetningen 
i Bibelen. Navnene på de enkelte dage i ugen, 
der på mange sprog svarer til de syv synlige 
objekter i 

Fra den jødiske skabelsesberetning har vi idéen 
om hviledag
bekendt på den syvende dag, og deraf kommer 
den jødiske sabbat
søndag, er
søndags vedkommende er der to grunde
politiske: Da kristendommen blev romersk 
statsreligion, 
fremherskende soldyrkelse, 
Deri lå også en vis distancering fra jødedommen 
2. Den teologiske: Jesus stod op fra de døde 
påske-søndag, altså
Islam har nogenlunde  
som jøderne
fundet indpas i Islam
dag dagen for 
sjette dag, hvilket talt fra sø
Kilder: en.wikipedia.org, 
kejsere, Trond Berg Eriksen: Tidens historie

         

nstitutioner   3. årgang Nr. 24 u

I sultanens palads

Flyver
Peter er kommet i den alder, hvor man 
godt kan synes, at éns
sære. Nu står han sammen med to 
kammerater, Børge og Viggo, og fortæller:
Hver gang, min mor
gik hun op til sådan en numser
finde ud af, hvad barn
Viggo: 
Hvad kom de så til at hedde?
Børge: 
"Maja, June, Julie og...."
Ja, hvad hedder mon det sidste barn???
Svar senest fredag kl
Sidste uges 
hver sin side af åen.
vej, og hun ror den tilbage!

Vinder:

Ugens	Citat:
den, der betragter det
(ifølge Gyldendals citatleksikon)

Kunst 

Af	Sidse	Camilla	Sørensen,	

kunst- og	tegnelærer

taler om hvorfra denne kraft opstod, og hvad 
hulemennesket brugte den til. 

Herfra videre til det gamle Ægypten, hvor vi 
betragter på de solide, geometriske og 
symmetriske ægyptiske figurer og relieffer, 
med afbildninger af faraonerne og guderne. 
Der er ikke tegn på individuelle ansigtstræk 
endnu.

Så rejser vi lidt frem i tiden og lidt nordpå til 
antikkens Grækenland, og lader os henrive af 
grækernes æstetik og smukke skulpturer af 
den ideale menneskekrop - et udtryk for det 
gode, det sande og det skønne - de stræbte 
efter harmoni mellem det ydre og indre, 
mellem den guddommelige verden og den 
jordiske væren. Grækerne formåede at skabe 
æterisk luftighed i det tunge marmor, når de 
omformede det bastante mateirale til 
skulpturer fulde af liv, med bevægelighed i 
figurerne og i dragternes folder. En 
begyndende individualitet anes i portrætter 
af de gamle filosoffer.

Herfra bevæger vi os til det gamle Rom. 
Romerne efterlignede grækernes kunst, men 
alligevel fik deres værker gennem tiden et 
eget udtryk: en mere fast og færdig skulptur, 
hvor individuelle ansigtstræk hos især 
romerske kejsere og statholdere for alvor 
træder frem. Detaljerigdommen og perfek-

tionen er stor, og den 

romerske skulptur står 

mere fast på jorden.

fortsættes på bagsiden

Her er det glyptotekets

ægyptiske afdeling, der 

benyttes til elevstudier. 

Fotos til artiklen:     

Sidse C. Sørensen, 

pånær billedet af 

Glyptoteket (wikipedia)

                       

---HVORFOR NU DET???-----------

Fredag, lørdag, søndag
De tre beslægtede religioner jødedommen, 
kristendommen og islam er enige om, at der 
er syv dage i ugen, og én af dem er hellig. 
Men hvorfor har de hver sin helligdag, når de 

cirka samme beretning om skabelsen? Er 
bare for at skille sig ud fra hinanden???

For nu at begynde helt forfra: Vi véd det ikke, 
det virker logisk, at alle årets tidsenheder

skabt ud fra solens og månens cyklus. I løbet 
år er der 12 eller 13 fuldmåner, og 

mellem hver fuldmåne er der godt 28 dage (29,5
De kan inddeles i fire månefaser á syv 

dage, og så har vi syvdages-ugen. Den kendes i 
mange kulturer, og vi har den oprindelig fra 
Babylon. Den er ældre end skabelsesberetningen 
i Bibelen. Navnene på de enkelte dage i ugen, 
der på mange sprog svarer til de syv synlige 
objekter i solsytemet, er tilsvarende gamle. 

Fra den jødiske skabelsesberetning har vi idéen 
om hviledagen (sabbat). Gud hvilede som 
bekendt på den syvende dag, og deraf kommer 
den jødiske sabbat. Da jøderne begynder ugen 

g, er sabbat = lørdag. For den kristne 
vedkommende er der to grunde. 1.Den 

ske: Da kristendommen blev romersk 
statsreligion, overtog man helligdagen fra den 

herskende soldyrkelse, søndag, solens dag.
Deri lå også en vis distancering fra jødedommen 

Den teologiske: Jesus stod op fra de døde 
søndag, altså er søndag ugens helligste.        

Islam har nogenlunde  samme skabelsesmyte
som jøderne, men begrebet hviledag har aldrig 

det indpas i Islam. Derfor er ugens vigtigste 
dagen for mennesket Adams skabelse, den 

sjette dag, hvilket talt fra søndag bliver fredag!      
.wikipedia.org, Ivar Lissner: De romerske 

kejsere, Trond Berg Eriksen: Tidens historie

uge 9 25. Feb. 2015

FlyvergådeN: børnene
Peter er kommet i den alder, hvor man 
godt kan synes, at éns forældre er lidt 

Nu står han sammen med to 
kammerater, Børge og Viggo, og fortæller:
Hver gang, min mor fik et af sine fire børn, 
gik hun op til sådan en numserolog, for at 
finde ud af, hvad barnet skulle hedde. 
Viggo: Det hedder altså en numerolog!

vad kom de så til at hedde?
Børge: Det véd jeg godt, de hedder jo:
"Maja, June, Julie og...."
Ja, hvad hedder mon det sidste barn????
Svar senest fredag kl 15, hvis du vil være med!   

uges løsning: Du og Anna kommer fra 
hver sin side af åen. Så du ror båden den ene
vej, og hun ror den tilbage!   

Vinder: Sebastian, 3.kl.

Ugens	Citat:		”Et billede lever kun for 
den, der betragter det” Pablo Picasso 

Gyldendals citatleksikon)



DEADLINE: Har du noget til flyveren, send 

som hænger ved lærerværelset på skolen 

At se på kunst
Metoden i kunstbetragtning
Gennem iagttagelse og beskrivelse af kunstværket 
oplever eleverne mange detaljer, deres blik 
skærpes i forhold til helheden, former, farver, 
linier og rumlighed og de øver sig i at betragte 
værket åbent uden at “fælde dom” over det. 
anti-
iagttagelse. Når de herefter tegner kunstværkerne, 
skabes en sjælelig forbindelse i det unge 
menneske mellem værk, øje og hånd, for her bliver 
iagttagelsen en del af deres egen kunstneriske 
skaben. Lan
skulpturer de tegner i denne periode.

I forbindelse med denne første hovedfagsperiode 
har 9. klasse, eurytmilærer Minna Bentzen og jeg, 
været på kunsttur til Glyptoteket i København. Her 
findes en fantastisk samling
alle tre perioder, og vi tegnede i tre dage i hele 
museets åbningstid. Alle elever i 9. klasse 
arbejdede dybt koncentreret og oplevede alle at 
de blev bedre til at tegne i løbet af turen. Vi 
arbejdede med proportioner, lys/skygge, 
bevægelighed, rumlighed, overflader og 
strukturer. Mange af tegningerne blev utrolig 
smukke og eleverne fik meget ros fra Glyptotekets 
personale for deres arbejdsomhed og 
koncentration. Vi havde også tid til lidt sjov 
aften gik vi ud og spiste pizza og 
“Koks i kulissen” i det Kgl. teaters skuespilhus!

Stor tak til Minna og 9. kl

Til højre: Fastelavnsfest (1):
sig…

Ugens flyverprofil

Navn:	Jens Peter Otte

Hvad	laver	du i	Babuska? Er pædagog i 
Babuska - på Mælkebøtten 

Hvor	og	hvornår	er	du født? Jeg	er	født	i	
Ålborg,	den	6.	Februar	1963.

Hvor	bor	du nu?	Jeg bor på Rantzausgavevej, 
som ligger mellem Solbjerg og Odder.

.Hvad	er	din	livret? Forloren	hare	+	
citronfromage

Yndlingsmusik: Gnags,	TV2.

Yndlingsbog: ”Peter	Pedal”		

Yndlingsfilm: ” Stolthed	og	fordom”	af		Jane	
Austin

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?
At	jeg	er	uddannet	økonom.	Og	har	haft	et	
surf-udlejningsfirma.

Har	du en	hobby?	Vores	have,	med	dyr,	
frugt	og	grøntsager.

Yndlingsleg	eller	–spil? At	bygge	og	lege	i	
sandkassen	med	børnene

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér? At	to	
dage	ikke	er	ens.	Og	børnehavens	bålsuppe	
eller	pizza.

Og det	værste?	Når	Pizzaen	falder	på	gulvet	
eller	grøden	brænder	på.

Hvis	du måtte	få	en	gratis	rejse	med	
fællesflyveren,	hvor	skulle	den	så	gå	hen?
Jeg	vil	gerne	blive,	hvor	jeg	er!

Har	du	et	yndlingssted?	Jeg	kan	godt	lide	
vores	ture	til	”Borgmesterskoven”	- ned	til	
bækken!

Er	der	en	særlig oplevelse,	du	gerne	vil	
dele med	flyverens	læsere? Den	15	okt.	
2007	blev	jeg	far	til	Aske.	Og	dejligt,	at	Aske	
nu	går	i	1.	klasse	ved	Alim	på	skolen.

NYT fra 

Afsløring! Sjette klasse opfører 
i Kardemomme by” efter Torbjørn
fredag klokken 10.15

    

Audonicon
I dag, 25. februar, 19:30: Hvorfor er
steinerpædagogikken nødvendig i dag
aften om barnet fra 0 
samtale ved Kirsten Lykkegaard. Entré 50 kr.

Kirsten er steinerpædagog

og vil bla. komme ind på: Hvordan er barnet 

tils stede i verden, hvad er læring for det lille 

barn, hvilke opgaver har vi i forhold til barnet, 

kan og skal vi 

Onsdag den 4. marts, 19:30: En mysteriesk
i vores tid, foredrag ved Annette Fredslund og 
N.H. Nielsen. Entré 60 kr.

Onsdag den 4. marts

Tag springet ud af hamsterhjulet
over i passionshjulet.
indføring i den nyeste hjerneforskning, 
kvantefysik, epigenetik og vi slutter af med at 
lave passionstesten, der binder det hele 
sammen og sikrer, at du tager et kvantespring. 
Pris 450 kr. Tilmelding på 
dating.dk eller 25 776 774 (angiv mailadresse).  
Afholdes af Susanne Frandsen, forfatter til 
"Direktørmanualen 
foredragsholder, coach og certificeret 
passionstestfacilitator.

Audonicons bog
Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
10-14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

ÅRSMØDER!
den 25. marts
holder årsmøde. Mød op, hvis du gerne vil 
mere om dine børns skole, og hvis du gerne vil 
have medindflydelse…

Fastelavnsfest
line, blandt andet en frejdig ”Martin H.” 

oget til flyveren, send det senest søndag 15.00 til Bahnson@privat.dk - eller

t på skolen  Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson,

At se på kunst, fortsat
Metoden i kunstbetragtning er netop betragtning. 
Gennem iagttagelse og beskrivelse af kunstværket 
oplever eleverne mange detaljer, deres blik 
skærpes i forhold til helheden, former, farver, 
linier og rumlighed og de øver sig i at betragte 
værket åbent uden at “fælde dom” over det. Deres 

- og sympati træder i baggrunden for en åben 
iagttagelse. Når de herefter tegner kunstværkerne, 
skabes en sjælelig forbindelse i det unge 
menneske mellem værk, øje og hånd, for her bliver 
iagttagelsen en del af deres egen kunstneriske 
skaben. Langt de fleste elever glemmer aldrig de 
skulpturer de tegner i denne periode.

I forbindelse med denne første hovedfagsperiode 
har 9. klasse, eurytmilærer Minna Bentzen og jeg, 
været på kunsttur til Glyptoteket i København. Her 
findes en fantastisk samling af antikke værker fra 
alle tre perioder, og vi tegnede i tre dage i hele 
museets åbningstid. Alle elever i 9. klasse 
arbejdede dybt koncentreret og oplevede alle at 
de blev bedre til at tegne i løbet af turen. Vi 
arbejdede med proportioner, lys/skygge, 

vægelighed, rumlighed, overflader og 
strukturer. Mange af tegningerne blev utrolig 
smukke og eleverne fik meget ros fra Glyptotekets 
personale for deres arbejdsomhed og 
koncentration. Vi havde også tid til lidt sjov - en 
aften gik vi ud og spiste pizza og så komedien 
“Koks i kulissen” i det Kgl. teaters skuespilhus!

Stor tak til Minna og 9. kl for en rigtig dejlig tur :-)

Til højre: Fastelavnsfest (1): Molboerne hygger 
sig…(Begge fastelavnsbilleder: Bente  F. Madsen)

Morgensang	næste	uge:
” Det	drypper	fra	tage”

NYT fra KARDEMOMMEBY

Sjette klasse opfører ”Folk og røvere 
i Kardemomme by” efter Torbjørn Egner på 

klokken 10.15 i skolens sal!

Audonicon-arrangementER:
I dag, 25. februar, 19:30: Hvorfor er
steinerpædagogikken nødvendig i dag? - en 
aften om barnet fra 0 - 7 år Foredrag og 
samtale ved Kirsten Lykkegaard. Entré 50 kr.

Kirsten er steinerpædagog og institutionsleder 

og vil bla. komme ind på: Hvordan er barnet 

tils stede i verden, hvad er læring for det lille 

barn, hvilke opgaver har vi i forhold til barnet, 

kan og skal vi sætte mål for det lille barn?

Onsdag den 4. marts, 19:30: En mysterieskole
, foredrag ved Annette Fredslund og 

N.H. Nielsen. Entré 60 kr.

Onsdag den 4. marts,  kl. 10 – 16:               
Tag springet ud af hamsterhjulet direkte 
over i passionshjulet. På Audonicon får du en 
indføring i den nyeste hjerneforskning, 
kvantefysik, epigenetik og vi slutter af med at 
lave passionstesten, der binder det hele 
sammen og sikrer, at du tager et kvantespring. 
Pris 450 kr. Tilmelding på sf@direktoer-

eller 25 776 774 (angiv mailadresse).  
Afholdes af Susanne Frandsen, forfatter til 
"Direktørmanualen - ledelse fra hjertet", 
foredragsholder, coach og certificeret 
passionstestfacilitator.

Audonicons bogsalg
Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13-16, fredag 

www.audoniconsbogsalg.dk

ÅRSMØDER! Sæt X i kalenderen onsdag 
25. marts. Skolen og skoleforeningen 

holder årsmøde. Mød op, hvis du gerne vil vide 
mere om dine børns skole, og hvis du gerne vil 
have medindflydelse…

Fastelavnsfest (2) : Kageglade ”lærere” på slap 
line, blandt andet en frejdig ”Martin H.” 

eller smid det i POSTkasseN,

Stig Bredholt Bahnson, 61331549


