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2.klasse på såtur 
 
Tekst: eleverne fra 2.klasse 
 
Onsdag d. 2. maj tog vi pa  sa -tur 
til Hertha. Lars Landmand tog 
imod os. Vi startede med at 
malke. Vi malkede 8 køer. Det var 
lidt svært i starten, men sa  blev 
det lettere. Det var sjovt at malke 
i ha nden. Bagefter skulle køerne 
ud og græsse pa  marken.  
 
Da vi havde malket skulle vi sa . 
Vi skulle sa  Ølandshvede. Vi 
sa ede pa  en stor mark. Vi fik en 
dunk hver med sa sæd og spredte 
kornet i ha nden pa  hele marken. 
Det er vigtigt, at sa sæden bliver 
spredt jævnt, sa  kornet ogsa  
vokser jævnt op. 
 
Efter at vi havde sa et, gik vi over 
til Bjørk og sa  pa  bier. Bierne 
havde travlt. Nogle af dem havde 
samlet pollen og fa et “gule 
bukser” pa . Bierne bruger den 
gule pollen til at lave “bi-brød” 
med. Det bruger bierne som mad 
til de sma  bi-unger. Det var 
spændende at se pa  bierne. Vi 
sluttede dagen af med at spise 
dejlige kager, som Tamina havde 
bagt.  
  
Nu glæder vi os til at besøge 
Hertha igen til august, hvor vi 
skal høste - og forha bentlig kan 
vi invitere hele skolen til høstfest 
med nybagt ølandshvedebrød.  
 
Kærlig hilsen 2. klasse 
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Kunstrejsen er en rejse, der samler æstetik-
undervisningen i overskolen, dvs. både 
kunst-, arkitektur- og kulturhistorie. Der 
stilles store krav til den enkelte elevs 
deltagelse, og elevernes udbytte er direkte 
afledt af deres engagement og indlevelse i 
kunsten, kulturen og de lande, vi er i. Rejsen 
er en gennemgang af den vesteuropæiske 
kunsthistorie fra den tidlige kristne kunst i 
de første århundreder e. kr. og frem til i dag.  

Undervisningen i kunstbetragtning er 
baseret på læreroplæg, dialog, iagttagelse 
og fordybet tegning. Eleverne øver sig i at 
deltage, være nærværende, tale, forstå, lytte 
mm. Om aftenen samler vi op og eleverne 
skriver periodehæfte/rejsebog. 
Periodehæfte samt tegninger afleveres når 
vi er kommet hjem og danner, sammen med 
elevens engagement og indlevelse, 
grundlag for vidnesbyrd i hovedfaget 
arkitektur. Vi rejser med tog og bor på 
billige turistklasse-hoteller og vandrehjem 
centralt i byerne, så vi kan gå rundt. Vi 
plejer at rejse med Sydskolen, og det gjorde 
vi også i år. Det var både sjovt og 

Kunstrejsen i 3. 

videregående 
Af Sidse Camilla Turvey Aaes 

Kunst- og arkitekturunderviser i over-
skolen 

 

inspirerende for eleverne at få nye venner 
undervejs.  

Italien I Italien finder vi den oldkristne kunst 
i dens ypperste form i Ravenna, som var den 
vestromerske hovedby i det byzantinske rige 
samt kejserby. Ravenna var desuden en 
smeltedigel for handelsfolk ligesom Venedig, 
og disse forhold gør at Ravennas kunst 
udtrykker den helt særlige byzantiske 
stemning, der har givet byen “verdensarv” 
status. Her er de smukkeste mosaikker i 
farver og guld. I Firenze finder vi uden 
sammenligning den mest koncentrerede 
samling af den skønneste renæssancekunst i 
verden på et ret lille areal. De største mestre 
er alle repræsenterede her, f.eks. Leonardo 
da Vinci, Michelangelo, Raphael, 
Brunelleschi, Donatello og mange flere.  

Assisi på Monte Subasio er katolikkernes 
vigtigste sted næst efter Peterskirken i Rom, 
og her samles den helt uforstyrrede 
middelalderarkitektur- og kunst. Byen er på 
UNESCOs liste over verdens kulturarv, og 
der hviler en helt særlig spirituel stemning 
og ro i hele området omkring Monte Subasio, 
der virker forløsende og beroligende på os 
alle. Her ser vi middelalderkunst i kirken 
med fresco-maleri direkte på væggen af de 
gamle mestre Cimabue og Giotto. Især Giotto 
var dybt inspireret af Frans af Assisi, hvis 
jordiske rester kirken er bygget over. Det var 
her Frans levede og byggede sin kirke, efter 
at Gud havde talt til ham gennem korset. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

Kunstrejse i 3.vg 
(fortsat fra side 1)) 

Schweiz 

I Schweiz er vi tilbage i nutiden, og fra 
Basel har vi mulighed for både at se 
nordisk renæssance, Goetheanum, 
kunstens udvikling op til det moderne 
samt helt moderne kunst og arkitektur. I 
Basel arbejder vi med maleriets udvikling 
gennem 1700 og 1800- tallet op til det 
moderne gennembrud med 
impressionisme og herefter alle de 
forskellige kunstretninger, der udvikles i 
det 20. århundrede. Her er fokus på 
abstraktion, formelle eksperimenter og 
selve værkbegrebet, der ændres 
fundamentalt. På Goetheanum ser vi 
Rudolf Steiners arbejde og inspirationer 
udført i både skulptur og arkitektur samt 
oplever, hvordan antroposofien stadig 
lever og forvandler sig i takt med tiden. Vi 
ser moderne arkitektur i Vitra den sidste 
dag, inden vi tager nattoget hjem til 
Danmark.  

 

 

 

Arbejdet undervejs - metode og 
opgaver  

Eleverne arbejder med kunst-
betragtningen på en sådan måde, at de 
går helt åbent til værkerne. Vi starter med 
at beskrive, hvad vi ser, og bevæger os 
over i komposition, flader, linjer, farver, 
bevægelse, dynamik, perspektiv, 
rumlighed mm. 

Når vi har været igennem de formelle 
elementer i kunstværket, forsøger vi at 
beskrive billedets stemning og symbolik. 
Her bruger man sin fornemmelse, og det 
som opstår i mødet mellem kunstværk og 
beskuer. Til sidst forsøger vi at indkredse 
selve billedets essens, hvad det handler 
om. I en oldkristen mosaik kan det fx. 
være det særlige spirituelle budskab til 
menigheden.  Eleverne får desuden nogle 
opgaver undervejs, hvor de ved hjælp af 
kunstbetragtningen karakteriserer de 
særlige træk, vi ser gennem kunstens 
udvikling, 

 

 

 

og de tegner både kunstværker og 
arkitektur under hele turen.  

 

I år havde vi en fantastisk dejlig tur 
med mange særlige oplevelser og rigtig 
god stemning undervejs. Vores dygtige 
elever i 3. videregående var meget 
engagerede og arbejdede hårdt hver 
dag! Der blev heldigvis også tid til 
mange sjove stunder med hygge, grin, 
shoppeture, italiensk is, cappuccino og 
solskin. Tusind tak til 3. videregående, 
samt alle andre rejsekammerater i år. 

 

Højvangens sommerfest – 
en kæmpe succes 
Af Gorm Svane og Kim Hermansen 

Vi blev modtaget med åbne arme og et 
"endelig", som længe ventede venner, 
da vi på vores skoles vegne deltog i 
Højvangens sommerfest med "Vådt-i -
vådt" for alle, som ville prøve det for os 
andre så velkendte akvarel-eventyr – 
som er ukendt for gennemsnits-
borgerne. 

 

Og "længe ventede" har vi helt sikkert 
været i snart mange år. 

Langt om længe kommer Rudolf 
Steiner-skolen ned fra sin "frelste" 
piedestal, og viser sig som en ligeværdig 
del af sit lokalsamfund, og som 
anerkendende sine allernærmeste 
naboer. Det er store ord, men med mit 
mangeårige kendskab til masser af 
beboerne i området var det dén 
fornemmelse, jeg fik af dagens festlige 
og hjerte- og termometer- varme 
aktivitet. 

 

 

 

Deadline: Inden weekenden, eller 

efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  
eller brug forældre-intra eller sms 61331549. 
Relevante privatannoncer medtages gratis i det 
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Stig Bredholt Bahnson. Øvrige:  Oliver Wolgast, 
Anne Katrine Wolgast, Bente Foged Madsen, 
Lars Thetmark, Anne Marie Holst 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker 
ikke nødvendigvis institutionernes holdning. 
Den udkommer så vidt muligt onsdag undtagen 
ferier. 

Vi blev nævnt i åbningstalen – vist nok af 
borgmesteren – som "ny 
samarbejdspartner", og da vi pakkede 
sammen blev vi takket af arrangørerne - 
og fik at vide, at vi skam allerede er 
skrevet på til næste år...! 

I en lille pavillon med blåt tag på fire 
vakkelvorne ben, og larmende sol og 
musik rundt omkring, fik mange af 
kvarterets børn, og en del af deres 
forældre, en intens, kunstnerisk 
følelsesmæssig og kreativ farverig 
oplevelse. Solen hjalp med tørring af de 
frembragte værker på en halv times tid. 

Held i uheld for Gorm og mig i dagens og 
kampens hede, har skolen åbenbart 
ingen plakater eller brochurer, til at 
identificere Steiner-skolen overfor 
publikum. Og hvad med børnehuset? 

 

Det er en mangel vi – for at blive lagt 
mærke til, og taget seriøst som den 
anderledes og interessante skole – bør 
have klaret til næste år. Eller snarere før, 
for skolen skal vel deltage i andre lokale, 
PR-givende, arrangementer, hvoraf der 
faktisk findes en del i Skanderborg året 
rundt. Men vi må være flere til det. 

Havde vi i dag været forsynet med 
oplysende plakater og brochurer, skulle 
vi dog have været mindst et par flere til 
at uddele dem, og besvare spørgsmål. Vi 
måtte nøjes med to små 
computerudskrevne skilte med skolens 
navn og telefonnummer, og kun få 
spurgte om hvor vi kom fra – og ingen om 
skolens pædagogik eller priser. 

Der er meget at samle op på inden næste 
PR-udspil...! 

 

Men tak til især John for hjælpen til en 
dejlig oplevelse. 
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