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Flyverens 
engelske fætter 

 
Fællesflyveren har en engelsk 
fætter pa  skolen Michael Hall – 
faktisk var det den engelske 
version, der var der først: 
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Sommerkoncert 

2018 i billeder
Billeder af Bente Foged Madsen

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fællesflyveren ønsker god sommerferie! 

I år blev det til 31 udgaver.  

Tusinde tak til alle der har bidraget med artikler, billeder, tegninger og 
meget mere. 

Flyveren går nu også på sommerferie og udkommer igen til august. 

God sommer til alle!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

Hvordan JEG bruger vådt-i-
vådt pædagogisk 
Af  Kim Hermansen, Pædagog 

Dette er min personlige fortolkning af 
”Vådt-i-vådt”, udviklet og rendyrket 
gennem mange år i arbejdet med børn i 
børnehaver og SFO, og beregnet til at give 
børnene rene oplevelser og et 
grundlæggende, ”indre”, farvekundskab 
og maleglæde. Et godt udgangspunkt for 
videreudvikling af maleteknikken. Til 
ældre børn og voksne vil denne 
kunstneriske aktivitet i højere grad rette 
sig imod at opnå bevidst magt over 
farverne, for at kunne skabe et på forhånd 
ønsket resultat. 

Arbejdet med vandopløste akvarelfarver 
på vådt papir er en eksperimenterende 
leg, som både kræver koncentration og 
fremmer koncentration. Farverne 
henvender sig til følelserne, og til de 
forskellige temperamenter og 
personligheder, ligesom al slags musik 
gør det. 

De klare grundfarver blander sig på det 
våde papir til alle farvenuancer, i en 
renhed og ”dybde”, som fremmer den 
”dybeste fordybelse”. En nærmest 
”meditativ” oplevelsesrejse i egne 
følelser. 

Former og motiver er meget svært at 
tegne i de lystigt blandende farvesøer. 
Hurtigt, måske efter mange nødvendige 
forsøg, får børnene dog styr på det 
drilagtige materiale, og de oplever stor 
tilfredshed ved selv at tilegne sig nye 
færdigheder. Her er ikke plads til 
nederlag, kun til sejre. 

Ingen børns kreative udfoldelser bør på 
dette stadium stoppes af den voksne, 
fordi denne synes at det ”ville være synd” 
at ødelægge produktet – barnets 
sjælebillede - ved at fortsætte processen. 

Ved gentagelsen inspirerer denne proces 
barnet til i sit eget indre at reflektere 
over, hvordan det  nu vil bruge hvilke  
farver i hvilke  blandinger til hvilke  
former og figurer. Herved udvikles 
barnets egen personlige kreativitet, og 
evner til at mestre farveblandinger, 
former - og, ikke mindst, at beherske sig 
selv, og mærke hvornår det skal stoppe 
processen, når det selv oplever at have 
nået det rigtige resultat. 

Det sociale vokser frem af børnenes egne 
personlige og deres fælles oplevelser og 
erfaringer. Snart spirer der en sund 
naturlig gensidig nysgerrighed og 
respekt frem, og en trang til at spørge og 
fortælle. 

FlyverProfilen vender tilbage efter ferien! 

 

 

 Arbejdsdag på skolen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 undt. 
ferier. 

Gåden: Sort salt 

Familien sidder og spiser. Peter sidder 
og piller ved peberbøssen. Pludselig 
ryger låget af, og alt det fine, stødte 
peber ryger ned i saltkarret! Lillebror 
griber saltkarret og råber begejstret: 
"Se nu har vi sort salt", imens han ryster 
det godt og grundigt sammen. Mor 
skælder ud: "Det var vores sidste peber. 
Nu har vi ingen peber til aftensmaden", 
men Peter siger: "Bare rolig. Det klarer 
jeg. Om et øjeblik har du dit peber igen". 
Hvordan vil han få peberet skilt fra 
saltet? 

Svar til sms 61331549 eller i 
postkassen ved kontoret, så vinder du 
måske! 

Vinder forrige uge: Valentin 5. klasse. 
Løsning sidste uge: Lille Peter vil bo hos 
AGF, fordi de aldrig slår nogen.   

OpslagsTavlen 
 
Audonicon: 

Kom til børne-Skt. Hans på Audonicon i 
Skanderborg med med bål og fortælling 
af eventyr, lørdag den 23. juni. kl.17 

 

Ingen hekseafbrænding, men fælles 
spisning kl. 17.00, og bålet tændes kl. 
18.00, hvor vi også synger 
midsommervisen under ledelse af Kai 
og Claus. 

Alle medbringer en ret til langbordet. 
Husk service! 

Der kan købes drikkevarer og snobrød. 

Der lagt op til en afslappet og meget 
hyggeligt aften, hvor det stadig er 
muligt for de helt små at se bål og 
komme hjem og sove til normal tid. 

Ingen entré. Tak dine venner med  :) 

Obs. Bål afhænger af brandvæsenets 
tilladelse pga. tørke./Red. 

 

 

 

 

 
 

mailto:Bahnson@privat.dk

