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Liselotte er glad for at løbe, og god til det. 
Hun løber gerne langt og med en jævn 
hastighed. Hvert eneste år deltager hun i 
halvmarathon-løbet "Søen rundt" i Skander-
borg. Sidste år gik starten klokken 13.30, og 
klokken 14.37 passerede hun 11-kilometer-
mærket ude ved golfbanen. Hvad var 
klokken, da hun havde løbet 22 km?      
Svaret står på bagsiden. 

 

                                                    
 

 

 
 

 

Fredag var der pinsefest i Babuska. Børn og 
voksne havde fint hvidt eller lyst tøj på.  Og 
børnene fik de pinsefugle, der var blevet lavet 
i ugens løb, så de kunne komme ud at flyve 
med dem. På billedet herover er det Noomi, 
der får sin pinsefugl. På billedet herunder er 
der skovtursstemning på pinseengen.  

   

. 

 

Forårets såtur gik i år til Gedegården ved 
Hundslund, hvor Edward og Alida og alle 
deres mange geder tog imod. Efter at de små 
frø var kommet godt i jorden, var der god tid 
til at hilse på gedebukken og de små gedekid.  

            

Af Red. 

Forestil dig, at du har købt en billet til en 
teaterforestilling. Den kostede 300 kr, men da 
du når frem til teatret, har du tabt billetten! 
Vil du købe en ny billet? 
Forestil dig nu, at du skal til samme 
forestilling, men først kan købe billetten i 
døren. Da du når frem, opdager du, at du har 
tabt de tre hundredekronesedler, du ville 
betale med. Du har dog flere penge, så du kan 
godt købe billet alligevel. Vil du købe én? 
To amerikanske psykologer stillede engang 
disse to spørgsmål til to grupper virksomheds-
ledere. Forbløffende nok svarede dobbelt så 
mange (38 pct) ja til det første spørgsmål som 
til det andet. I begge tilfælde har du tabt 300 
kr. Forskellen er alene psykologisk: Har du 
allerede investeret penge i noget, er du mere 
villig til at bruge flere penge på det! Dette 
fænomen kaldes ”sunk cost fallacy”, tabte 
penges vildfarelse. Man forsøger at "vinde de 
tabte penge ind" for at fortrænge sit tab, og 
er derfor mindre rationel. 

Et andet sjovt eksperiment fra psykologien: 
Nogle forsøgspersoner stilles et spørgsmål, 
hvor svaret er ganske indlysende: F.eks. 
hvilken af to linjer, der er den længste - den 
ene er helt tydeligt længst. Alle svarer rigtigt.  

Nu anbringes forsøgspersonen så i en gruppe 
sammen med nogle skuespillere, der får lov at 
svare på spørgsmålet først. Nu sker der det, at 
jo flere, der forinden har svaret indlysende 
forkert, jo oftere svarer også forsøgspersonen 
- der hverken er dum eller blind - også forkert. 
Hvis 3 personer forinden svarer forkert, 
svarer hver tredje forsøgsperson også forkert!  

I tråd med dette er det påvist, at grupper 
faktisk kan være dårligere til at træffe rigtige 
valg, end de enkelte medlemmer ville være. 
En person i en gruppe er mere påvirkelig og 
angst for at skille sig ud, og derfor måske 
mindre rationel og ansvarlig i sin stillingtagen.  

Et andet studie tyder på, at gruppeindflydelse 
fremmer positive holdninger mere end 
negative, man påvirkes altså  lettere til at 
støtte noget end til at være imod noget.  

Kilder: Lars Tvede: "Børshandelens psykologi", 
Schneider: "Social psykology", Muchnik et al. : 
"Social influence bias" i "Science", 2013.08.09  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

    

Børnene fra Babuska på såtur til Gedegården  Fotos: Bente Foged Madsen 

 

Stor navnekonkurrence! 
Som du sikkert har hørt, skal der laves en ny 
indkørsel til skolen fra øst, fra den nye 
Frueringvej. Og den nye vej ind til skolen skal 
have et navn. Det bliver skolens nye adresse!  

Skal vejen hedde Steinerstræde, Børnefryds 
Allé eller Helikopterbakken,...? Du har sikkert 
et meget bedre forslag! Og derfor har skolen 
lavet en navnekonkurrence. Du kan sende dit 
forslag til skolen på kontor@rss8660.dk, eller 
aflevere det på en seddel på kontoret. Alle kan 
være med. Dit forslag skal være afleveret 
senest onsdag den 1. juni, og vinderen vil blive 
offentliggjort inden sommerferien. Der er 
selvfølgelig også en præmie til den heldige og 
dygtige vinder. Men hvad præmien er, kan vi 
ikke løfte sløret for endnu. Vi glæder os til at 
få en masse gode forslag! ;-) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tirsdag d. 14. juni 19.00: En aften med Munk 
og Funch Denne aften vil Karstens visdomsfulde 
ord blive beriget med Runes smukke sange, og 
samtidig vil Runes personlige sange og 
fortællinger blive belyst i et større perspektiv 
gennem Karstens dybe indsigt i menneskets 
væsen. Pris: kr. 100 / kr. 150 for par (børn gratis)  

Se også: http://www.karstenmunk.dk eller lyt 
til Runes musik på youtube. 

Sommersangaftener på Audonicon: 

Onsdag d. 1. juni 19.00: Vær med til at fylde 
Audonicons smukke rum med skøn sang, fra 
gospel til årstidssange. Aftenen ledes af Rune 
Funch. Pris: 75 kr. (børn gratis). Der kommer 
yderligere to sangaftener i løbet af juni! 

 

 er åbent 13 

– 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 om fredagen. 
Du kan også handle på audoniconsbogsalg.dk.  
 
Løsning på gåden: Hun løber slet ikke 22 km, et 
halvmarathon er kun 21,1 km! 
 

Næste uge er der ingen flyver. Vi er 
tilbage i uge 22 – med flyverprofil! 

Husk Babuskas arbejdsdag lørdag! 
 

      
Helst lørdag, eller efter aftale. 

Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra     

  Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Har det ellers betydning for børnene? Helt 
bestemt, at man er sammen og man får ro på. 
Man kan jo også tilpasse det til hvor er de 
henne. Og i forhold til fjernsyn eller computer? 
Jeg tror, der sker meget mere i hjernen, når man 
får læst historie, man lytter og forholder sig til 
det, og danner sine egne billeder. Jeg forestiller 
mig, at man danner en interesse hos sine børn 
for selv at læse og fordybe sig. Og at være 
nysgerrig og interesseret i, hvad andre tænker.  

Og de voksne får også selv en godnathistorie? Ja, 
vi ligger tit hele familien i sengen og hører 
historie, hvis vi har tid til det. Det er et 
samlingspunkt. Jeg håber vi bliver ved længe. 
Det gjorde vi i min egen familie - til vi var en 12 
år. Det med lige at slutte af sammen, det tror jeg, 
vi bliver ved med i lang tid. Er der en forbindelse 
mellem jeres godnatlæsning og det, der sker i 
skolen? Vi har ikke nogen antroposofisk vinkel 
på det, men vi prøver da at tilpasse det til 
børnenes alder. Og hvis de har et tema i skolen, 
kan det godt spille ind. F.eks. har de lige haft om 
Frans af Asissi, og så prøver man at finde et eller 
andet, der passer til det, så skole og hjemmeliv 
hænger sammen. Og med årstiderne også….

 

Susanne Frandsen, mor til Bjørn i anden 
klasse og Noomi i Babuska: Ja, vi læser 
engang imellem. Vi har egentlig gjort det hver 
aften i en lang periode, men nu har vi lige holdt 
en pause. Hvad gør I så i stedet? Så ligger vi lige 
lidt inde hos dem og holder lidt om, synger en 
sang, og snakker om, hvordan dagen er gået... 
Hvad tænker du, det giver børnene? At de lige 
gearer lidt ned, og gør sig klar til natten. Og det 
giver lidt nærvær i den her travlhed. Hvorlænge 
tror du, at man sådan realistisk set kan fortsætte 
med godnathistorier? Altså, når jeg tænker 
tilbage på min egen barndom, så elskede jeg at 
få læst historier. Så det håber jeg, vi kan blive 
ved med længe. Er det indtil de bliver teenagere, 
eller lidt før? Lidt før, for det skal jo være 
frivilligt, sådan at de gider. Tror du det giver 
dem noget i forhold til skolen, til deres læring? Ja, 
jeg tror de lærer at lytte uden distraktioner. Og 
det træner den visuelle del, deres 
forestillingsevne. Jeg tror bestemt, det 
opbygger nogle dendritter og synapser, det 
neurale netværk bliver styrket. Tror du, børn på 
Steinerskolen får flere godnathistorier? Egentlig 
ikke. Men jeg har indtryk af, at folk, der sætter 
deres børn i Steinerskolen, har valgt nogle 
andre ting, en mindre fortravlet hverdag, så der 
er måske lidt bedre tid til det..     /red. 

 Ugens Citat:  
”Glansbilleder, især de uhyrligt 
sødladne, synes at give småfolk 
en lyksalighed i sjælen, som vi 
voksne kun kan ane som en sød 
erindring” 
 Pernille Steensgaard med citat af tegneren 
Svend Otto S(ørensen) i WA 2016.18 

 

Morgensang næste 2 uger: 

21. Velkommen i den grønne lund 

22.  Se det summer af sol              

Recitation 21: 2. klasse, 22: 1. klasse 

Snip Snap Snude – Er 
godnathistorien ude...? 

Hvert femte danske barn får aldrig 
godnathistorie. Og endnu flere kun et par 
gange om ugen. Det fremgår af to 
undersøgelser1 fra 2012 og 2015. Jeg har 
spurgt nogle forældre i Babuska og på 
Steinerskolen, om de læser godnathistorie... 

    

Birgitte og Lars, forældre til Mia i 4. 
klasse. Læser I godnathistorie for jeres 
datter? Ja, hver aften. Hvad læser I? Harry 
Potter - det tog nogle år! Og senest har vi 
læst en serie, der hedder "Deltoras bælte". 
Og ellers - eventyr... Nu kan man læse i 
avisen, at mange holder op med at læse for 
deres børn. Hvorfor bliver I ved? Det er 
hyggeligt, en hyggestund inden man skal 
sove. Og nu er Mia også begyndt at læse 
selv, så hun læser altid den første side selv, 
og så læser vi resten. Så der er også noget 
læsetræning i det? Ja! Hvor længe tror I, at 
man kan blive ved? Det er nok meget 
individuelt. På et tidspunkt begynder de jo 
selv at læse bøgerne. Men så lang tid, man 
kan, synes jeg, man skal. Så det er tiden 
værd? Ja. Vi må jo se, hvor længe, hun gider 
høre på os. På et tidspunkt gør hun nok ikke 
mere, det skete med vores søn (Mias 
storebror, red.) Hvor gammel var han da? 
Han var nok en ti-elleve år, men han læste 
også meget selv... Tror I, forældre på en 
Steinerskole bliver længere ved? Ja, der kan 
godt være en sammenhæng der. De læser jo 
også lidt senere, så alene af den grund... 
 
Anne Sofie Breindahl, mor til Lauge i 
anden klasse og Eske i Babuska: Ja, vi 
læser godnathistorie for dem hver eneste 
dag. Lige nu er det "Guldregn". Vi plejer 
altid at have en kapitelbog, som vi læser et 
kapitel i, og så skal vi også altid lige have et 
opslag i en dyrebog, et børneleksikon eller 
en rim-og-remsebog. ”Guldregn” er faktisk 
lige lidt over deres alder, men ellers er de 
også rigtig vilde med Ole Lund Kirkegaard 
og Astrid Lindgren. Og Lauge kan godt li' 
verdenshistorien for børn... Nu du nævner 
verdenshistorien, tænker I så også i, at de 
lærer noget - eller er det bare hygge? Det er 
primært hygge, et godt ritual til at slutte 
dagen af. Og så tror jeg, det er godt at blive 
præsenteret for forskellige sproglige stil- 
arter, at høre nogle sætninger, som man 
ikke selv ville have konstrueret. Så det er en 
fordel for deres sprogudvikling? Ja, virkelig. 
Og ind imellem er det så bøger om dyr eller 
verdenshistorie. Ellers har vi ikke sådan et 
læringsperspektiv. 

Note 1: Kilde Politiken 
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