
.  

             

 

  

    

 Hvorfor skriver eleverne på Steinerskolen så 
meget i hånden gennem hele skoletiden, 
fremfor at bruge bøger, fortrykte hæfter og ikke 
mindst elektroniske hjælpemidler? Det kan man 
som forælder jo godt undre sig lidt over.  

Går vi tilbage til Steiners anvisninger for den 
første Steinerskole, kan vi finde forskellige 
betragtninger om, hvordan børnene lærer at 
skrive. Både fra en didaktisk og æstetisk 
synsvinkel, og ud fra Steiners tanker om barnets 
udviklingstrin osv. Men nu var alle datidens 
skolebørn jo henvist til at arbejde i hånden, så 
man kan ikke sige, at Steinerskolen i udgangs-
punktet var radikalt anderledes. Og det var ikke 
fordi, Steiner som sådan var teknologifjendsk. 
Tværtimod mente han, at lærerne skulle holde 
sig ajour med tidens tekniske hjælpemidler, og 
formidle en grundviden herom til deres elever. 

Men vi har altså bibeholdt noget, som man i 
andre skoler i vidt omfang er gået bort fra. Man 
kunne mene, at det møjsommelige arbejde 
tager tid og kræfter fra andre ting. Så hvorfor?  

For det første handler det om at inddrage både 
tanke, følelse og vilje i læreprocessen. Sådan at 
de samvirker i elevens tilegnelse af stoffet, 
fremfor at blive stimuleret hver for sig, i adskilte 
fag. For eksempel vil aftegning af en 
tavletegning få eleven til at danne sine egne 
billeder, blyantens modstand mod papiret skal 
overvindes med viljen. Eleven sanser papir, 
blyant og farver med sin hånd, og med sin 
blyant skal han eller hun erobre papiret. Det er 
kort sagt en helt anden og dybere oplevelse, 
end man får med en PC eller et fortrykt hæfte. 

For det andet tilegnes nyt stof ikke bedre af at 
få så meget som muligt ind på kortest tid. 
Tværtimod viser erfaringen, at det at arbejde 
med stoffet både gennem hjernen og hånden 
får det til at sidde bedre fast, og eleven når at 
forholde sig til det, både intellektuelt og 
følelsesmæssigt. Det er i tråd med de erfaringer, 
man har indenfor hjerneforskning. Bare det at 
tegne tændstikmænd, mens man præsenteres 
for nyt stof, skulle efter sigende få det til at 
sidde bedre fast!    

For det tredje er træningen i håndskrift med til 
at udvikle et unikt personligt og æstetisk udtryk, 
som selvsagt ikke findes i computerskrift eller 
"multible choice". Håndskriften er ikke rigtig 
eller forkert – den er elevens egen…  

Til sidst skal det lige siges, at med hensyn til at 
skrive i hånden, er skolen ikke fanatisk. Det kan 
godt fraviges, når andre hensyn taler for det. Og 
det sker faktisk i mange situationer, hvor det er 
fornuftigt at vælge en anden metode1. 

Kilder: R. Steiner: ”Pædagogisk kunst”, Steinerskolen 
2012/5, 2013/1 og 2015/3, Knud Illeris: ”Læring”, 
Berlingske tidende 20.10.2014, waldorf-ideen-pool.de                      
Tak til Lars T.         Note 1: F.eks. i nogle  årsopgaver 

  

 
 

 
    

 

I sultanens palads 

8. klasse fremlagde tremåneders-opgaver i sidste uge. Emnet for opgaven var 

en biografi om en person efter eget valg. På billedet sés Erik, der har skrevet opgave 
om Carl Nielsen. Ud over plakaten, havde Erik som praktisk besvarelse indspillet en 
af Carl Nielsens sange, hvor Erik både sang og spillede violin.  Foto: Bente                    

Læs mere på side 4 

 

 

 

          

                                                         

                                                          Jesper og Freja præsenterer deres årsopgaver  (foto: red.)       

                                                                                          

 

     

Side 2: Margit fortæller 

om den hellige Veronikas 

svededug.  

 



I zoologisk have ville de frygtelig gerne have små 
krokodilleunger. Desværre blev de små krokodilleæg 
ædt af de andre krokodiller, så dyrepasseren 
samlede dem ind mens krokodillerne sov til middag, 
og anbragte dem i et andet rum under nogle kraftige 
varmelamper, der skulle være tændt hele tiden. Det 
gik også fint. Der kom små kroko'er. Men de lavede 
et farligt griseri, så han bad rengøringskonen gøre 
rent og støvsuge i rummet hver aften. 

Men efter den første succes gik det ikke så godt. Der 
var ikke flere æg, der klækkede. Dyrepasseren 
tjekkede hver morgen, at varmelamperne var 
tændte. Han satte et stykke tape over afbryderen på 
rummets eneste stikkontakt, hvor ledningen til 
lamperne var sat i. Og han tjekkede, at halmen var 
frisk osv. Intet hjalp. Hvad tror du, der er sket? 

Tip: Dyrepasseren fandt forklaringen en dag, hvor 
han var på arbejde lidt senere end normalt! 

 

 

12. klasse 

præsenterer: 

Offentlig 

fremlæggelse 

af årsopgaver. 

Se side 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

Kursus i eurytmi: 

Vi vil arbejde med at "vågne op" i forhold 
til hinanden og det omgivende rum 
gennem koordinationsøvelser, rytmer og 
digt af Rudolf Steiner. Der vil som tidligere 
også være øvelser, som målrettet styrker 
livskræfterne. Alle er velkomne! 

Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14, 
Skanderborg 

Tid : Mandage kl. 15 -16. Første gang den 
4.4. 2016. I alt 6 gange 

Underviser : Annette Fredslund 

Tilmelding : Tlf. 86 52 47 55 Audonicons 
kontor eller kontor@audonicon.dk 

Pris: 300 kr. som ndsættes på Audonicon´s 
konto mærket "Eurytmi". 8401 - 4200061 

Foredrag: 

Lørdag 12. marts 16.00: Fortælleeftermiddag 
på Audonicon. Den hellige Veronikas svededug 
v/Margit Andersson. Se omtale andetsteds på 
siden. Entré: Frivillige bidrag 

Onsdag 16. marts 19.30: Meditation som 
udforskning af sjælelivet. Foredrag ved Troels 
Ussing. Hvordan kan den skjulte verden bag 
vores sjæleliv blive tilgængelig? Entré: Ikke 
oplyst 

Søndag 27. marts 10.00 (påskedag): 
Mysterieimpulser i det danske åndsliv. 
Foredrag ved Anders Høier. For over 100 år 
siden holdt Rudolf Steiner tre foredrag i 
Danmark. Der knyttes an til disse. Entré: 
Frivillige bidrag. 

Onsdag 30. marts 19.30: Nationalsocialismen – 
vanviddets ideologi. En autentisk 
vidneberetning. Foredrag af Hans-Erik Deckert. 
Foredragsholderen er selv vokset op under det 
nazistiske diktatur. Entré: Ikke oplyst. 

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! 

 

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

forældre-intra       Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? Jeg 
elsker Nutella – jeg spiser det gerne med en 
ske, som jeg stikker direkte i glasset. Nam nam  

Har du en hobby eller en sport? Jeg løber tre 
gange om ugen, er med i skolens PR-udvalg og 
så elsker jeg at lave mad, at dyrke min have og 
at være sammen med min familie.  

Spiller du på et instrument? Jeg har spillet 
trommer, trompet og blokfløjte. 

Hvad var dit yndlingsfag i skolen? Helt klart 

dansk og tysk. Jeg havde jordens mest 

engagerede lærer – Hr. Evermann. Han 

åbnede fagene op som rene eventyr, så jeg 

blev fuldstændig opslugt og ønskede at 

dygtiggøre mig og udvikle mine færdigheder i 

de to fag.  

Hvad er det bedste ved skolen? Miljøet 

inspirerer, børn og voksne trives og ikke 

mindst læres livet - både fagligt og socialt. 

Hvis du måtte få en gratis billet med 

flyveren, hvor ville du så tage hen? 

Guatemala, hvor jeg har boet i en periode for 

mange mange år siden. Underskøn mad, 

venlige mennesker, naturoplevelser i 

verdensklasse, fantastisk klima og rigtig 

spændende historie. 

Har du et yndlingssted på skolen? Jeg kan 

rigtig godt lide lærerværelset og ”aulaen” 

(der hvor der afsynges morgensang). Begge 

steder emmer af glæde og højt til loftet. 

 

Velkommen til fortælledagen den 12. 
Marts 2016, kl. 16 på Audonicon. 

Vi nærmer os påsken, og i den anledning 
har jeg igen hentet en af Selma Lagerlöfs 
legender fra gemmerne. ” Den hellig 
Veronikas svededug”. Med en billede 
rigdom føres vi ind i et skæbne svangert 
hændelsesforløb ved vores tidsregnings 
begyndelse.  

Kom og hør hvordan Jesu Kristis beskedne 
storhed bliver antydet i denne legende, 
som fører til den romerske Kaiser Tiberius 
helbredelse fra spedalskhed. Kaiserens 
gamle amme Faustina spillede en 
afgørende rolle i den sag. Hendes 
hengivelse og kærlighed til kaiseren, og det 
på trods, gjorde det utænkelige muligt. 

Oplæsningen varer ca. en time og 45 
minutter, hvor jeg giver forfatterindens 
ord stemme. 

Vel mødt! 

Margit Andersson    

 

 Tre gutter fra 3.Vg på ryste-sammen-
tur til Tunø i efteråret. Foto Lars T.

 

 

 

        

Navn: Mia Gregersen 

Hvad laver du på skolen? Jeg er forælder 

til Lea i 7. klasse og til Jonas i 4. klasse. Jeg 

har selv gået på Förde-Schule i Gråsten, 

som er en tysk mindretalsskole i Danmark. 

Jeg er senere i livet blevet uddannet på 

Handelshøjskolen og Journalisthøjskolen i 

Århus. - Og er med i PR-udvalget! /red. 

 Hvor og hvornår er du født?  Jeg er født i  

Bangladesh i 1977 og blev adopteret, da 

jeg var knap et år gammel. Jeg er opvokset 

i Sønderjylland. 

Hvor bor du nu? Vi bor i Skanderborg i et 

gammelt byhus fra 1895. Vi har ingen 

kæledyr, men vi får dækket vores behov, 

når vi ind imellem passer andres kæledyr.  

Din livret? Stegt flæsk & persillesovs, 

biksemad, og flæskesteg, hvis man gerne 

må have tre livretter  

Din  Yndlingsfilm? Jeg er ikke den helt 

store film-seer, men jeg fandt fortællingen 

om ”Slumdog Millionaire” både 

frastødende, fascinerende, berigende, 

tankevækkende og godt tænkt.  

Din yndlingsbog? Jeg læser rigtig meget 

og har svært ved at pege på en 

enkeltstående udgivelse. Biografier er dog 

mine favoritter, når jeg ikke læser 

faglitteratur. 

Din yndlingsmusik? Et tysk band, der 

hedder PUR – det er det tyske svar på TV2. 

Mega fedt og kult i dag – også blandt unge 

tyskere. Nena er heller ikke dårligt og så 

kan jeg lide disco og techno, når jeg skal 

fyre den af på dansegulvet. Klassisk musik 

er til gengæld fantastisk, når pulsen skal 

ned. 

Din yndlingsleg eller –spil? Som barn var 

min yndlings leg i skolegården ”spark i 

dåsen”, fordi jeg elskede spændingen og at 

sparke til dåsen, så den larmede højt og 

fløj laangt væk. Desuden var det en fed 

følelse at spurte af sted, som om det gjaldt 

livet …     Fortsættes næste spalte 

 

t instrument spiller du? Som barn gik jeg 

flere år til klaverundervisning. Som 

voksen har jeg spillet fløjte. 

Hvad var dit yndlingsfag i skolen? Jeg 

     

Morgensang uge 11: 

Påskeblomst  

Recitation ved 7. klasse           

Ugens Citat:  
”Lad os håbe, det ikke er sandt. Og hvis 
det er sandt, lad os håbe, det ikke bliver 
kendt af ret mange” Om Darwins teori om 
arternes (herunder menneskets) oprindelse. 
Citat tilskrevet flere af Darwins samtidige. 

mailto:Bahnson@privat.dk


 

      

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Når man ser på, og hører om, alle de flotte 
og spændende årsopgaveprojekter, så 
stiller man uvilkårlig spørgsmålet: Men 
hvorfor har du valgt lige netop det emne? 

Det er klart, at det er en stor og svær 
beslutning at vælge emne til så stor en 
opgave, som kræver så meget tid og 
arbejde. Efter at have snakket med nogle 
af eleverne, kan jeg se, at der er cirka lige 
så mange begrundelser, som der er elever. 

Nogle kaster sig over et emne, fordi netop 
dette altid har pirret deres nysgerrighed. 
Andre har interesseret sig for noget i 
årevis, måske en sport eller en hobby, og 
griber chancen for at gå i dybden med det. 
Så er der dem, der er stødt på noget på en 
ferie eller en rejse, som de sætter sig for at 
undersøge. Og endelig dem, for hvem 
årsopgaven er et led i målrettet forløb 
frem mod en uddannelse, et erhverv eller 
måske en forretningsidé… 

Som eksempler har jeg fået lov at gengive 
to emnebegrundelser, sådan som 
eleverne har formuleret dem i opgaven: 

Maria om emnet tid:  

”Tiden er uhåndgribelig og smuldrer 
mellem hænderne bedst, som man tror, 
man har fundet den. Filosoffer har 
kæmpet forgæves i forsøget på at 
definere begrebet tid. På trods af dette 
kan vi ikke undvige tiden, og alle har et 
forhold til den. 

At noget kan være så abstrakt og samtidig 
en del af alles hverdag fascinerer mig”. 

Sarah om emnet  ”Island i Norden”: 

”Emnet har jeg valgt, da jeg planlægger en 
større rejse til Island næste år (…) Mit 
emnevalg er også naturligt forbundet 
med interessen for islandske heste, som 
jeg er opvokset med. Det har jeg i min 
omgangskreds haft stor glæde af. Inden 
jeg giver mig i kast med videre 
uddannelse ser jeg frem til at rejse og 
opleve Island.  

Årsopgaven er en god lejlighed til at 
beskæftige sig med emnet. Jeg håber at få 
større indsigt i islandsk historie og kultur. 
Som rejsende er det mit ønske at være 
mere forberedt og oplyst om forholdene 
på Island”.                                                      /Red.    

  

   Sarah, som har skrevet om Island (foto: red.) 
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Kristian demonstrerer et kamera af den allertidligste type fra 1800-tallets 
første halvdel, som han selv har bygget. Kristians emne er ”lyset”, som han har 
anskuet primært fra en naturvidenskabelig vinkel, men også udfra dets 
betydning for mennesket. Og derudover har han altså også arbejdet med 
fotografi og fotokemi, og optaget og fremkaldt billeder med den gamle teknik.  

 

Julie har skrevet om design inspireret af indiansk kultur. Julie, der selv har 
rødder i Columbia, har studeret indiansk kultur under en rejse til det syd-
amerikanske land. Julie har produceret over 100 designs som led i opgaven, 
Hun håber at kunne bruge dette arbejde til at komme ind på en designskole. 

  

Lørdag var der offentlig fremvisning af 12. klasses årsopgaver. På 
billedet ovenfor ses Stefanie, der har skrevet om de dansk-vestindiske 
øer, med særlig fokus på slavernes forhold. Som en del af sin besvarelse 
har hun skrevet en novelle, ”Nyacks dagbog”, som er en slaves 
optegnelser. Til venstre på billedet sés en model af en sukkermølle, 
som Stefanie har bygget. Interessen for øerne fik hun på en ferierejse 
dertil. 



 

Violin til salg 

3/4 violin i god stand til salg med nyere 
violinkasse, bue og skulderstøtte. Pris 3500,- 
kr. Ring på 51 27 22 28  

Hilsen Dorte Bertramsø,  mor til Jerrik i 1. 
videregående 

 

Violin til salg 

Violin 4/4 i god kvalitet med bue, ny skulder- 
og hagestøtte - inkl. luksus Gewa formetui 
med vandafvisende betræk og plads til 2 
buer. Jeg kan sende fotos pr. mail og er åben 
for bud. hanne3103@gmail.com  

Venlig Hilsen Hanne Østergaard 

 

Restaurant Geranium i Parken i København 
har som den første danske restaurant fået 
tildelt 3 stjerner i den berømte franske 
Michelin-guide. Chefkokken bag 
restauranten er den tidligere Steiner-elev 
Rasmus Kofoed, og hans opvækst i en 
vegetarisk og ”øko-fundamentalistisk” 
familie sætter sit præg på menukortet i den 
unikke (og dyre) restaurant. Rasmus Kofoed 
har tidligere vundet konkurrencen ”Bocuse 
d’or”, der regnes for kokkenes verdens-
mesterskab.    Kilde: Weekendavisen 2016.09  

PS. På flyverens facebookside kan du finde et 
link til en undersøgelse af tidligere 
Steinerelevers uddannelses- og erhvervs-
erfaringer, som du kan deltage i – hvis du er 
tidligere elev på en Steinerskole, altså!   Red. 

…eller er det nu også det? Løget er en af de 
mest anvendelige grønsager i køkkenet, så 
hvorfor ikke købe de bedste. Efter min 
mening dyrker Skjoldhøj landbrugs-
fællesskab nogle af de fineste løg, man kan få 
– sprøde og friske. Og det er så heldigt, at du 
kan købe dem til en rimelig pris hver fredag 
eftermiddag ved børnehuset. Sammen med 
en masse andet frugt og grønt.  

Og lige ved siden af står Tyge og sælger brød 
og kager fra Hertha. Samt mælkeprodukter 
af høj kvalitet (børnenes favorit-mælk). Alle 
varer er naturligvis økologiske eller 
biodynamiske.                                                

Vel mødt til fredagsmarked – det er hver 
fredag 12-15, evt. en smule længere… 

Red. 
 

Løsning på gåden: Det er rengøringskonen, der 

er ”skurken”. Der er jo kun én stikkontakt i 

rummet. Og når hun kommer og skal støvsuge, 

skal hun bruge strøm. Så hun trækker stikket til 

varmelampen ud og sætter støvsugeren i, og 

mens hun gør rent, bliver æggene kolde og kan 

ikke klække!  

(gåden er inspireret af en virkelig hændelse). 

8. klasse fremlægger: 
Tekst og fotos: Bente F. Madsen 

Ottende klasse har siden sidst afleveret 
og fremlagt deres tre månedersopgaver. 
Opgaverne bestod af en biografi og en 
praktisk opgave. Eleverne havde valgt at 
skrive om: Carl Nielsen, Louis 
Armstrong, Astrid Lindgren, Henry Ford, 
Robert Fulton, Napoleon Bonaparte, 
Marc Chagall, Charlie Chaplin, Roald 
Amundsen, Nelson Mandela, Vladimir 
Putin, Malala Yousafzai, Selma Lagerlöf, 
Mayaan Yeshua og søstrene Grimké. 
Sidste fredag fremlagde eleverne deres 
opgaver for forældre og anden familie.  

             

På billedet herover er Erik i gang med at 
bladre i Michaels opgave om Henry Ford. 
I baggrunden billeder af Amundsen og 
Scotts ekspedition til Antarktis.   

            

Simone havde skrevet om Roald 
Amundsen. Hendes praktiske opgave var 
en kopi af Antarktis i trylledej. 

  

   Side 4       

Herover: Jens havde skrevet om Astrid 
Lindgren, og lavet en model af hendes 
hus. Herunder: Michael har bygget en 
Ford T, Henry Fords mest solgte bil. Bilen 
er lavet af hønsenet og gibs.  

 

 

Nedenfor Sofias plakat med Malala og 
dennes budskab. Malala Yousafzai er en 
pakistansk kvinde- og børneaktivist, der 
som 17-årig modtog Nobels fredspris, 
som den yngste nogensinde. To år 
tidligere var Malala blevet alvorligt såret 
ved et skudattentat.   /red. 

 

     
 

 

Næste flyver: Uge 11 (næste uge) 

Følg også flyveren på Facebook! 

 Ældre flyvere findes på: audonicon.dk 

mailto:hanne3103@gmail.com

