
.  

             

 

    

 Ud over tal og bogstaver, punktum og 
komma, findes der forskellige andre sjove 
tegn. Her er lidt om nogle af dem: 

& betyder "og" og tegnet hedder 

ampersand (i spøg også kaldet "Anders 
And"). Det kan skrives på flere måder. Hvis 
man kigger nøje efter, kan man faktisk se, at 
det er en sammenskrivning af bogstaverne e 
og t, altså "et" = "og" på latin og fransk. Det 
mærkelige navn ampersand stammer fra 
engelsk: "and per se and".  

@ hedder snabel-a, på tysk Affenschwanz 

eller Affenohr. Tegnet udtales på engelsk 
"at" (hos, ved). Det har oprindelig samme 
betydning som "á" i "40 æbler á 3 kr". Når 
man sender post på internettet, bruges det 
til at betegne, at modtageren har en konto 
hos et domæne, altså til at sammenkæde 
den enkelte bruger med konto-udbyderen. 
Eks. bahnson@privat.dk = bahnson hos 
privat.dk. I en besked til flere modtagere kan 
det bruges det til at angive, hvem man 
henvender sig til. Eks: @Peter: Husk kagen! 

£ bruges til at angive valutaen engelske 

pund. L'et kommer fra latin, hvor 
vægtenheden pund hedder "libra". 
Tilsvarende er dollartegnet $ udviklet ud fra 
det spanske ord "peso" (vægt), der også var 
møntenhed i det spanske imperium. P og S i 
peso smeltede sammen til $, der også kan 
skrives med to lodrette streger. Fra Mexico 
kom det til USA. Inspireret af dollartegnet er 
der opstået tegn for Yen: ¥ og Euro: €.  

Nummertegnet #, som også kaldes 

"havelåge", er muligvis afledt af pund-
tegnet. Det har forskellige betydninger. På 
internettet bruges det i "hashtags". Det har 
dog intet med hash at gøre! Ordet ”hash” på 
engelsk betyder oprindeligt biksemad, 
ituskåret, kogt kød. Og hashtagget er altså 
sådan en ”stump kød”, man bruger til at vise 
vej til tekster om et bestemt emne et andet 
sted – kort fortalt!          Kilde: Wiki m.v   /red. 

 
 

 

    

 

I sultanens palads 

Til årsmødet i onsdags fremlagde skoleforeningen planerne for etablering af en ny indkørsel 

til skolen fra Frueringvej. Efter lange forhandlinger med kommunen er det besluttet, at der 

skal etableres en indkørsel til skolen fra et nyt lyskryds, der samtidig vil betjene det nye rådhus 

overfor. Inde på skolens grund – og på grundstykket ved siden af – skal der laves en indkørsel 

med parkeringsplads. Den nye vej vil betyde en meget lettere adgang til skolen, ikke mindst 

for dem, der kommer fra Stilling-siden. Og samtidig vil skolen blive mere synlig. I lyskrydset 

etableres der også en fodgængerovergang. /Red. 

 

 

 

          

  

11. maj på Audonicon: ”Kærlighedens skov”  

Spændende eurytmiforestilling – læs side 2 

  

 



Jan var lidt af en landsbytosse. Men derfor kunne han jo ikke bare gå 
rundt uden at bestille noget, syntes kommunen. Så de aktiverede 
ham – som vejstribe-maler. Mandag morgen mødte han så op på den 
nye landevej. Han fik udleveret en pensel og en meget stor bøtte 
maling. De turde jo ikke betro ham en maskine. Den første dag gik 
det også godt. Han malede to kilometer striber, og formanden roste 
ham. Næste dag malede han én km. Onsdag 500 meter, torsdag 200 
meter. Fredag fik han kun malet 50 meter, og formanden undrede 
sig.  Hvorfor mon Jan får malet færre og færre striber ?
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Søndag den 24. april 14.30: Støttekoncert til 
fordel for Dansk Flygtningehjælp. Hans 
Knæhus har arrangeret et brag en koncert, hvor 
lokale kunstnere optræder til fordel for dansk 
flygtningehjælp. Se plakaten nedenfor.  

Entré: 100 kr. (gratis for børn) 

 

Onsdag d. 11. maj 19.30: Eurytmiforestilling 
”Der Wald der Liebe in uns” fremført af Boreas 
Eurytmiensemble fra Oslo. Impulsen til 
forestillingen, der er skabt af Brigitte Mathisen, 
kommer fra ønsket om at komme i dialog med 
Edward Munchs maleri Stemmen/sommernat, 
og de følelser, der ligger bag billedet. Til 
forestillingen er skrevet ny musik af den 
svenske komponist Ylva Bergner. Entré: 120 kr, 
medlemmer  85 kr.  Se plakaten på forsiden. 

 

er stedet, hvor man køber bøger, skrivegrej, 
giftfri farver, legetøj og meget mere. Der er 
åbent 13 – 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 om 
fredagen. Du kan også købe varer på 
hjemmesiden audoniconsbogsalg.dk. Kig ind! 

    

Nogle af bogsalgets bøger i den kreative genre 

 

Helst lørdag, eller efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra       Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Fra Babuska: 

Børnehuset Babuska oplevede i en periode 
faldende børnetal, hvilket afspejlede 
børnetallet i kommunen generelt. En følge 
af dette var lukning af en stue sidste år. 

Men det seneste år er udviklingen vendt, 
og børnene strømmer til. Således er huset 
nu igen oppe på fuld belægning, ca 100 
børn. Og alle stuer er igen i brug. 

Det betyder så desværre også, at man ikke 
kan være sikker på at få sit barn ind i huset, 
når man vil. Hvis man skal være sikker på 
at få en børnehaveplads, så er vi henne 
efter sommerferien – i 2017, oplyser leder 
Vibeke Freising. 

I vuggestuen er der derimod pladser cirka 
fra nytår. Men man kan altid få sit barn 
skrevet på venteliste, og selvom der ikke 
umiddelbart er plads, skal man ikke tabe 
modet. Der er jo hele tiden familier, som 
flytter fra byen, og derfor opstår der også 
”huller” hen ad vejen. 

Børnehuset er med normeringen på 100 
børnehave- og vuggestuebørn så vidt vides 
Skanderborg kommunes største dag-
institution.  Men der er jo heldigvis plads 
nok, bare børnene er rigtigt fordelt... /red. 

Husk børnehusets årsmøde i aften kl 19! 

 

Onsdag den 20. april kl. 19.30 er der 
fortælleaften i Antroposofisk kulturhus på 
Højbjerg Torv i Århus. Fortælleren er 
Halfdan Olesen, der jo er tidligere lærer på 
Steinerskolen. Halfdan beretter denne 
aften om den berømte svenske 
forfatterinde Selma Lagerløf, og desuden 
læser han hendes fortælling ”Skiftingen” 
højt. En skifting - det er jo et forbyttet 
(trolde)barn, og historien handler om en 
mors kamp for at få sit rigtige barn igen. Et 
billede på de kampe, vi må igennem for at 
udvikle os til noget højere? 
 

      
Det foregår i Antroposofisk Kulturhus, 
Rosenvangs Allé 251A (Højbjerg torv).  

Arrangør:  Foreningen Vendepunkt.  

 

 

 

        

Navn: Karin Ahlgren Jensen 

Hvad laver du på skolen? Underviser i alt 

muligt. Jeg har selv gået på Den Private 

Realskole i Roskilde 

Hvor og hvornår er du født?  Roskilde 

Amts Sygehus, den 3. august 1957, som 

den tredje pige ud af fire piger. 

Hvor bor du nu? I Ebdrup 

Hvad er din livret? Indisk mad. 

Din  Yndlingsfilm? ”Ingen er fuldkommen” 

med Marilyn Monroe 

Din yndlingsbog? ”Køligt daggry” af 

Kristin Marja Baldurdottir, islandsk 

forfatter som jeg er blevet glad for 

Yndlingsmusik? Jeg kan godt lide Paul 

Simon og Joe Cocker, men lytter også  

gerne til klassisk musik og jazz 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 

Jeg vandt engang en ballontur, på 

travbanen. Det var en udtrækning på 

indgangsbilletten og ballonturen var 

fantastisk. 

Hvilket instrument spiller du? Klaver 

Hobby eller sport? Jeg ror havkajak 

Hvad var dit yndlingsfag i skolen? Jeg 

kunne godt lide fransktimerne, synes det 

var spændende at lære sprog. 

Din yndlingsleg eller –spil? Bridge, som 

jeg har spillet siden jeg var 12 år. 

Hvad er det bedste ved skolen? At være 

sammen med alle børnene 

Og det værste? Alt det mudder! 

 Hvis du måtte få en rejse med flyveren, 

hvor skulle den så gå hen? Jeg bliver 

aldrig træt af Sydspanien, hvor jeg i en 

periode har gået i skole.  

 Har du et yndlingssted på skolen? næ 

egentlig ikke, måske malebarakken, hvor 

jeg begyndte som lærer for snart 20 år 

siden. 

Andet, du gerne vil dele? Kom mere ud i 

naturen! 

 

 

 

       

Morgensang/recitation:   

Uge 17: Den grønne søde vår (8. kl)          

 

Ugens Citat:  

”Was man das Gute nennt, ist nicht das, 
was der Mensch soll, sondern das, was er 
will, wenn er die volle wahre Menschen-
natur zur Entfaltung bringt” 

 Rudolf Steiner: ”Die Philosophie der Freiheit”  
Kursiveringerne er Steiners egne. 

mailto:Bahnson@privat.dk


 

      

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Skolens elevtal er de seneste år vokset 

stille og roligt. Fra et lavpunkt i 2013 er 

tallet af tilskudsberettigede elever (0. til 10. 

klasse) vokset til 142. Dertil kommer 15 

elever i 12. klasse. 

 

Det stigende elevetal har haft en positiv 

effekt på skolens økonomi. Sidste år kom 

skolen ud med et stort overskud på næsten 

900.000 kr. I år er der også et flot overskud, 

dog ikke lige så stort – cirka 370.000 kr. Det 

mindre overskud skyldes især, at de 

offentlige tilskud er blevet mindre.  

De pæne resultater de seneste par år 

skyldes også en ansvarlig og forsigtig politik 

fra skolens side, hvor der har været fokus på 

at få en sund økonomi.  

Den forbedrede økonomi betyder også, at 

der i de kommende år forhåbentlig vil være 

råd til lidt flere investeringer – for eksempel 

i skolens bygninger.  /Red. 

 

Udvikling i skolens resultat (2016 er budget). 

er nu på fredag! 

Bededagen stammer fra 1686 og blev ifølge 

folkekirken.dk indført af en biskop fra 

Roskilde. Det er en myte, at Struensee 

indførte den. Han afskaffede til gengæld en 

masse andre hellig- og fridage. Bededags 

morgen spiser man varme hveder, et levn 

fra gamle dage, hvor man måtte købe brødet 

dagen før og varme det selv. Bagerne måtte 

nemlig ikke arbejde på bededagen. /red. 

Løsning på gåden: Der blev længere og længere 

hen til spanden med maling. Jan havde ikke 

tænkt på, at man kunne flytte den!!!  

                       

     

Løvspring: Det er nu, de grønne blade pibler frem på træerne. Den første 

bøg i Danmark sprang ud 7. april, og snart står skoven grøn.. (kilde TV2)  

Kristian fra 12. klasse er blevet interviewet til Friskoleforeningens årsberetning. I 
interviewet siger han bl.a.: ”Jeg tror, noget af det vigtigste at få med fra skolen, er 
den dannelse, der sker. Selvom det er utroligt svært at beskrive, hvad dannelse 
egentlig er. Det at være en del af en gruppe mennesker og en del af fællesskabet, 
det forestiller jeg mig, at man får brug for i livet… På denne her skole er der et 
meget åbent forhold imellem lærere og elever. Jeg tror, at den stærke relation (...) 
er vigtig, fordi så kan man relatere sig til den person, der står og underviser én”. 

          

10. klasse har været på ekskursion for at lære at arbejde med 

landmåling, trigonometri og så videre. Hér sés tre elever ved 

teodolitten på Ajstrup strand. (foto Minna)  
F

o
to

 red
.



 

 

 MAGI I LUFTEN 
Mangler du underholdning til en festlig  
lejlighed, så tilbyder jeg at komme og 
trylle for  jer. 

 F.eks. til konfirmationer og fødselsdage 

 

 For nærmere aftale ring eller skriv: 

 20481768  

 eller markuseeg@gmail.com 

 

 Mvh.  Markus Eeg, 3. vg. 

 

 

Kaninbur købes (til at have udendørs). 
Venlig hilsen familien Bahnson, 
Tlf./sms 61336887/61331549 

 

        

 

Sidste weekend var der Landsmesterskaber 
i Badminton for hold. Stilling havde et U15C 
hold med bestående af Magnus, Jonas og 
Mathias fra Realskolen og Michael Foged 
Petersen, Steinerskolen. 

Holdet vandt efter 3 kampe deres 
indledende pulje lørdag. Søndag startede 
holdet ud med at vinde en svær semifinale 
over Faster, men tabte finalen til Vodskov 
efter 6 tætte kampe og vinder dermed en flot 
sølvmedalje. 

Tekst: Bjarne Petersen  Foto: Jan Mortensen 

                          
         

                   

 

Af overskolelærer Lars Thetmark 

(Første del af teksten blev bragt i FF nr. 21. Af 

hensyn til nye læsere bringes det igen/Red.) 

 

 Acknowledging creative thinking skills 

(ACTS) er titlen på et tre årigt EU finansieret 

projekt, som vores skole deltager i.  

Formålet med projektet er, at eleverne fra 

Steinerskolerne vil få en statsanerkendelse af 

deres afgangsvidnesbyrd. Dette sker i nogen 

grad allerede, men der er fortsat behov for at 

vores elever kan dokumentere, at deres 

uddannelsesniveau er anerkendt på højde 

med øvrige ungdomsuddannelser f.eks. 

gymnasiet og HF. 

Det er umiddelbart vanskeligt at oversætte 

den engelske arbejdstitel direkte. Alligevel vil 

jeg forsøge: Anerkendelse af den kreative 

undervisnings læringsmuligheder/ poten-

tialer.  

For helt at forstå dette, er det nødvendigt at 

definere sproglige begreber. Jeg vil derfor i 

næste del af beskrivelsen af ACTS, fortælle om 

formel, ikke formel og uformel læring. 

   

Formel, uformel og ikke-formel under-

visning. 

 ”Waldorf education is not a pedagogical 

system, but an art – the art of awakening what 

is actually there within the human being.” 

Rudolf Steiner. 

Når man som lærer forbereder sin 

undervisning, er det vigtigt at betragte, hvad 

der efterfølgende sker i klasselokalet. Det 

skyldes, at det ikke altid er det der forberedes 

til undervisningen, der finder sted. Hvorfor 

ikke det?  

Den viden der opstår på skolen kommer til 

udtryk på mange måder. Det kan være svært at 

gennemskue af hvilke grunde nogle elever 

hurtigt kommer i gang, mens de samme kan 

have store vanskeligheder, hvis 

tilrettelæggelsen og forberedelsen har en 

anden karakter.  

Den undervisning der finder sted i 9 ud af 10 

timer, kaldes formel undervisning: 

Undervisningen er struktureret og organiseret 

i et læringsmiljø (klasselokale eller et 

faglokale) med henblik på at overføre viden, og 

eleverne skal som modsvar kunne bevise, at de 

har lært noget. 

Den uformelle undervisning finder sted, når 

eleverne lærer selv om det ikke er planlagt.  

Den ikke-formelle undervisning finder sted 

alle vegne, hvor der ikke er tanke for, at man 

skal lære noget. Den er ikke organiseret eller 

planlagt. 

 

 

ACTS-projektets hensigt er gennem et treårigt 

forskningsforløb at bevise, at den læring der 

finder sted både, når der er tale om uformelle 

og ikke-formelle ”læringssituationer”, er 

vigtig for barnet, samt at den skal anerkendes 

på linje med den formelle undervisning. 

Al forskning peger, at der finder læring sted, 

også når den er uformel og ikke-formel.  

I Danmark er den læring der finder sted i et 

klasselokale den eneste anerkendte læring. 

Det er nemlig muligt at måle på den, at 

evaluere den, at kontrollere den. Beviset er en 

prøve og et eksamensbevis.  

”Det var ikke hensigten med det der fandt 

sted.” Der sker en læring selvom der ikke er en 

undervisning som er pædagogisk begrundet. 

ACTS-projektet vigtigste opgave er at bevise, 

at elever kan lære på mange måder, og med 

samme succesrate. Den formelle 

undervisnings succes er begrænset af, at 

eleverne hører efter og forstår lærerens sprog 

og hensigt med undervisningsforløbet.  

Hvis ACTS får anerkendt projektets resultater, 

så vil vi fremover acceptere at eleven opnår 

den samme lærdom, hvis målene og hensigten 

med undervisningen blev set fra en anden 

vinkel. Det vil betyde, at eleverne fysisk skal 

udfordres, aktivt inddrages og først og 

fremmest så skal de opleve, at det for dem er 

vigtigt at lære og modtage undervisningen. 

Følelsen de får i timerne skal stemme overens 

med læringens målsætning, at det er vigtigt – 

for så er de i stand til at huske og aktivt gøre 

brug at den nye indsigt, de har erhvervet sig. 

Dette er sjældent tilfældet i det formelle 

læringsmiljø. Der er læringen uden tvivl 

vigtigst for den ihærdige underviser. 

Tak til Lars!  

 

Fra SFO’en 
Hannah fra fjerde klasse viser, hvor dygtig 
hun er til at gå på stylter. Desværre kunne vi 
ikke lige finde ud af, hvad denne specielle 
slags stylter hedder…  

    
 


