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Velkommen
I dette nummer kan du læse et eksempel på Aesops Fabler, og læse om Anne Katrine Wolgast fra Børnehavens

bestyrelse. Vi kan også læse om skolebetyrelsens arbejde. /Duncan

Gåden: Lises mus
Lise har fået to hvide mus.

Hun sætter dem ind i et bur
sammen, og hver dag leger
hun med dem.

Nu er der bare det, at hvide
mus hver måned kan føde et
kuld på mindst seks unger.

Efter en måned bliver små
museunger i stand til selv at få
unger.

Hvor mange mus har Lise
MINDST efter fire måneder,
hvis ingen mus er døde i løbet

Fyrretræet
og Tjørnebusken

... en af Æsops Fabler

Et Fyrretræ pralede engang for en
Tjørnebusk. Du er slet ikke til nogen
Nytte; men hvorledes skulde Lader og
Huse blive byggede uden mig?«

»Gode Herre!« svarede
Tjørnebusken, »naar Skovhuggerne
komme her med deres Økser og
Save, hvad vilde Du da give for at
være en Tjørnebusk og ikke en Fyr?«

(En ringe Stilling i Sikkerhed er bedre
end de Farer, der omringe en høj og
stolt.)

Har du en yndlingshistorie fra Æsops
Fabler? Lade mig høre hvad den er så
alle kan læs den.

/Duncan

Hvad laver vores
skolebestyrelse?

Måske har nogen af læserne
spekuleret over skolebestyrelsens
opgave. Udadtil hører man ikke altid
så meget til bestyrelsen, undtagen
på årsmødet. Omvendt har de fleste
vel en fornenemmelse af, at bestyr
elsen er dem, der "styrer" skolen.
Det er både rigtigt og forkert....

Bestyrelsens opgaver på en
friskole er i vidt omfang fastlagt i
lovgivningen. Formelt er den skolens
øverste organ. Men nu er det jo i
praksis svært for en forsamling på

syv mennesker, der for de flestes
vedkommende i skolesammenhæng
er "glade amatører", at styre en
skole. Derfor er den daglige drift da
også i hænderne på skolens dygtige
ledelse og administration.

Måske kunne man tro, at
bestyrelsen på en Steinerskole var
fokuseret på at holde "snuden i
sporet" rent pædagogisk og
ideologisk. Altså at bevare og
forsvare den antroposofiske /
steinerpædagogiske grundholdning
på skolen. Men selvom dette bør
ligge bestyrelsen på sinde, er det i
praksis et aspekt, som varetages
bedst af ledelsen og kollegiet, og

som bestyrelsen ikke blander sig i.
Og næppe føler sig topkompetent til.

Bestyrelsens vigtigste opgaver er
at holde styr på økonomien, og at
sikre, at skolen overholder
lovgivningen. Begge dele er
forudsætninger for at modtage det
livsvigtige statstilskud. Men kan kalde
det at have ansvaret for, at
rammerne for skolens fortsatte drift
er tilstede. For at løfte denne opgave
er bestyrelsen afhængig af en dygtig
og pålidelig skoleledelse, hvad vi
heldigvis har her på skolen.

fortsætter på næste side ...

Mod Finland!

Overskolen tjekker ind i Kastrup.
Forude venter dem en rejse med
store oplevelser.

Rejsen påbegyndes i Helsinki og
allerede tirsdag vil de være
ankommet til deres mål, Luosto
nationalpark, der er beliggende 300
km nord for polarcirklen.

Rensdyr, elge, bjørne og ulve vil
vente på dem i Finmarkens øde.

Fortsættelse følger...

/Lars T.



Flyverprofil
Anne Katrine Wolgast

 Hvad laver du på skolen?
 Jeg er Mor til Therese i 2. klasse

og Emil i Kornblomsten, og så
sidder jeg som forældrevalgt
repræsentant i Babuskas bestyrelse

 Hvor og hvornår er du født?
 Jeg er født d. 29.12.75 i Aarhus
 Hvor bor du nu?
 Jeg bor nede i Skanderborg by

sammen med min mand Oliver,
Therese og Emil og vores højt
elskede gravhund Ella

 Hvad er din livret?
 Mad! Min bror og jeg forsøger

løbende at få styr på, hvilken ret vi
skal lave til hinanden, hvis vi vidste,
det var vores sidste måltid. Jeg har
ikke bestemt mig endnu.

 Hvad er din yndlingsmusik?
 Jeg kan lide rigtig meget

forskelligt musik, men kan altid
vende tilbage til noget af det første
jeg selv valgte at høre, nemlig
Eurythmics

 Hvad er din yndlingsbog?
 Brideshead Revisited af Evelyn

Waugh
 Hvad er din yndlingsfilm?
 Shawshank Redemption
 Hvad er der ikke mange, der ved

om dig?
 Jeg er dobbelt stenbuk  de kan

måske mærke det!
 Hvad var dit yndlingsfag i

skolen?
 Engelsk
 Har du en yndlingsleg?
 Jeg kan godt blive grebet af et

spil memory.
 Spiller du et instrument?
 Jeg spillede klaver som barn og

kunne godt tænke mig at genoptage
det, når jeg får tid  og et klaver

 Hvad er det bedste ved stedet
her?

 Det bedste ved skolen er det
særlige selvværd, som den giver
sine elever med på vejen

... og det værste?
 At vi er en relativt sluttet kreds,

som får glæde af den positive
atmosfære, som hersker over det
hele  både i Babuska, skolen og
Audonicon

 Har du et yndlingssted her?
 Jeg elsker at være på hele

området, men hvis jeg skulle vælge
et bestemt sted, så er det
biblioteket på Audonicon, som jeg
også har lejet flere gange ifm.
møder på arbejdet, hvor vi også fik
lækker mad fra Corporate Cooking

 Er der en særlig oplevelse du
vil del med fællesflyverns læsere?

 At sidde i bilen med hele familien
og lytte til en god lydbog sammen 
denne sommer var det Momo af
Michael Ende

Profilen var indsendt af Inger Mar
ie selv, tak for det. Anne Katrine er
fællesflyverns raporter fra Babuska.

Synes du, det kunne være sjovt
hvis en du kender kommer i fælles
flyveren? Skriv til mig og jeg kan
sende dig nogle spørgsmål du kan
bruge.

duncan.lithgow@gmail.com

Gåden fra sidste uge at erstatte
bogstaverne med tal så
regnestykket går op. Hvis du ikke
har prøvede at løs det endnu,
skynd dig at find noget papir og
end blyant!

T Y V E
+ T Y V E
F Y R R E

Løsning:E=0,V=2,
Y=7,T=8,F=1,R=4

Kalender

Vi mangler en kalenderansvarlig!
Send indlæg eller ring til
duncan.lithgow@gmail.com
50 57 02 05
Ansvarshavende redaktør
Duncan Lithgow

Stemnings billed fra høst tid ved bjælkehytten, Bente Foget Madsen

... fortsat fra side 1.

Desuden er bestyrelsen formelt
arbejdsgiver for personalet, og
sidste instans for klager og
bekymringer.

Ud over disse formelle
ansvarsområder tager bestyrelsen
initiativer eller deltager i arbejde
omkring PR, fremtidsplaner,
samarbejde med andre skoler og
meget andet. Meget af dette
arbejde uddelegeres til
enkeltpersoner eller udvalg, da
"arbejdstiden" til
bestyrelsesmøderne jo er
begrænset.

Som nyt bestyrelsesmedlem kan
det virke forvirrende med alt dette
ansvar, samtidig med at mange ting
reelt besluttes af ledelsen og en
masse udvalg osv. Det kræver en
vis mavefornemmelse og en del
nærlæsning af vedtægter og
bekendtgørelser, hvis man skal
vide præcis, hvornår man skal
blande sig og hvornår ikke. Det skal
dog ikke afholde nogen fra at gå
ind i bestyrelsesarbejdet, hvis man
har lyst til det. Det er meget
lærerigt og spændende, og der er
brug både for de tørre talknusere
og de sprudlende visionære typer!

På skolens hjemmeside kan du
se, hvem der pt. sidder i
bestyrelsen, og lidt om deres tanker
og visioner omkring denne.

/Stig

Vi sælger: 1stk tværfløjte 1500, 1stk
violin 1200. En trompet 1500

Priya Merete Bloch 27498924




