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Nyhedsblad for Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 
www.steinerskolen.dk 

18. april 2018 
Uge 16 

Glemmetøj 
Kassen med glemmetøj står under trappen i 
den hvide bygning. 

Modtagelse af skolebladet på e-mail:  
Tilmeld dig her  

Recitationen til morgensang  
- i denne uge v/ 1. klasse og Vibeke Skamriis: 

Sonne und Mond 
”Ziehe durch, ziehe durch 
durch die goldne Brücke. 
Sie ist entzwei 
Sie ist entzwei 
Wir wollen sie wieder flicken 
Mit was denn? 
Mit was denn? 
- mit Steiner lein? 
- mit Beiner lein? 
Der erste nicht! 
Der zweite nicht! - 
der dritte der bleibt stehn.” 

Morgensang i næste uge: 

”Kom maj du søde, milde” 

KOLLEGIETS BERETNING 
GENERALFORSAMLINGEN 

Lørdag den 14. april 2018 
 
Endnu et begivenhedsrigt år er gået på vores 
dejlige skole, hvor 35 lærere, pædagoger og 
medhjælpere hvirvler rundt i stadig dans med 
omkring 310 elever fra børnehaveklasse til 10. 
klasse. 

De mange forældre har en vigtig opgave og 
gør så meget for, at vi kan drive vores skole. 
Hver dag kommer børn og unge mennesker 
og fylder klasserne med liv. Det er for nogle 
forældre omkring 15 år igennem vuggestue og 
børnehave – pr barn altså, så tak for det. 

De mange ansatte løfter deres opgaver i 
børnehaveklassen, Lille Passer, Store Passer, 
fagtimer, klasselærer- og klasseleder stillinger. 

Vi har også tilkaldevikarer, hvor en for tiden 
fast stab af gamle elever har stillet sig til 
rådighed ved sygdom i den faste stab. 

I skolen har vi konstant et godt samarbejde 
med det tekniske personale, som indimellem 
har den utaknemmelige opgave: når vi ikke 
lægger mærke til deres arbejde, er det gjort 
godt. Skolen er blevet stor og der er hele tiden 
nye opgaver i klasseværelserne og udenoms 

https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad
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arealerne, som vi nyder, når de bliver 
vedligeholdt. 

Vi har også budt velkommen til vores nye 
kontordame Susanne Thrane og sagt delvis 
farvel til Bente Larsen, som indimellem 
dukker op som konsulent. Begge er og har 
været uundværlige for den daglige drift. 

Kollegiet har op til påske fordelt de mange 
mandater, der hører med til at have en fælles 
ledelse, der er nye personer på nogle poster og 
andre bliver siddende lidt endnu, en 
spændende rokade, som I senere vil kunne se 
resultatet af i ROS. 

Herligt at en ny hjemmeside med sjove og 
finurlige billeder nu er begyndt at fungere. 

FORÆLDRESTÆVNE 

Hvert år i januar har Rudolf Steiner Skolen i 
Vordingborg i en årrække indbudt alle 
forældre til et spændende forældrestævne 
med forskellige foredrag og aktiviteter, dette 
øger forældrenes mulighed for at forstå og 
støtte op om børnene og deres skolegang. Det 
giver også støtte til os undervisere, at vi 
sammen med forældrene kan både få nye 
input og dele ud af vores pædagogik. Det 
betyder meget for kollegiet at kunne gøre 
dette. 

Vi så gerne, at endnu flere forældre bruger en 
lørdag til dette vigtige fælles projekt, der gør 
skolen stærkere. 

Det har også hos de andre Rudolf Steiner 
Skoler i Norden vakt interesse, at vi har dette 
forældrestævne, så vi er blevet bedt om at 
beskrive dette tiltag i en artikel i 
Steinerbladet. 

 

LÆRERSTÆVNE 

I det forgangne år har skolen også lagt 
lokaler til - og lærerne masser af energi i - at 
skabe det årlige lærerstævne for kollegaer på 
de andre Rudolf Steiner Skoler i Danmark. 
Spændende foredrag, workshops og 
menneskemøder. Dejlig mad, kaffe og kage til 
pauserne fra 10. klasse og deres forældre. 

OVERSKOLE OG UNDERSKOLE 

Hver uge har hele kollegiet torsdagsmøde, 
hvor fordybelse i pædagogikken, foredrag og 
for eksempel lærereurytmi får plads. Den 
tekniske konference berører praktiske fælles 
gøremål. 

I Lærerforum behandles vigtige temaer, som 
for eksempel ansættelser af nye lærere, 
skolens fremtid, udefra kommende krav og 
meget mere. 

Passerforum er en fælles platform for skolens 
eftermiddagspasninger, hvor de ansatte kan 
debattere hverdagen og pædagogikken. 

Lærerforum og bestyrelsen har hele tiden 
fælles berøringsflade via to kollegaer, der 
deltager i bestyrelsesmøderne. Medlemmer 
fra bestyrelsen deltager også for eksempel i 
nye ansættelser og årlige fællesmøder. 

Overskole- og Underskolekollegierne har 
ugentlige møder hver for sig, hvor for 
eksempel pædagogiske temaer, politikker for 
klasseføring og undervisning berøres. 

GENNEMGÅENDE OG UDAFRETTEDE 
AKTIVITETER 

Vi kan glæde os over vores mange 
månedsfester, hvor forældre og gæster kan få 
et glimt ind i undervisningen, via musik, 
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recitation, kor og skuespil. 

7. og 8. klasse har med musiklærerne 
været i et samarbejde med 6., 7. og 8. 
klasse på Københavnerskolen, dette 
udmundede i en smuk koncert i DR´s 
koncertsal. 

Vi kan med stolthed på vore unge 
menneskers vegne fortælle, at alle fra 10. 

klasse er optaget de steder, de har ønsket at 
komme videre til. 

STEINER – HF PÅ SYDSJÆLLAND 

I forbindelse med godkendelse af Steiner-HF, 
var 7. til 10. klasse med på Christiansborg til 
en takkedemonstration med kor og taler. En 
fantastisk begivenhed, med deltagelse af 
elever fra Rudolf Steiner Skoler i hele 
Danmark, hvor flere af de folkevalgte måtte 
fælde en tåre af glæde over den megen ros. 

Der er i kollegiet et fortløbende arbejde 
omkring 11. og 12. klasse – vi har 
foredragsholdere udefra og to kollegaer er på 
videreuddannelse. Vi arbejder sammen med 
bestyrelsen om mulighederne for at etablere 
11. og 12. klasse på skolen. Det er en proces, 
som kræver rigtig meget, da den har 
vidtrækkende betydning for skolen i årene, der 
kommer. 

Der er nedsat et udvalg, som følger 
udviklingen på området, både politisk og de 
andre skolers implementering af de nye 
muligheder med Steiner- HF. Der er på 
nuværende tidspunkt ingen endegyldig 
beslutning. 

KLASSETURE 

Klasserne fra 4. til 10. har hvert år skønne 

overnatningsture, som kommer i stand 
med forældrebetaling og de mange lærere, 
som afgiver de hjemlige dyner og 
morgenkaffe på sengen til fordel for friske 
24 – 7 vågne elever og mere eller mindre 
strabadserende ture: 

Trelleborg, Lejre, Bornholm, Avnø, Vestjylland, 
Tyskland, Østrig, Landbrugstur og Rom i 10. 
klasse, er nogle af de steder skolens elever har 
besøgt. 

De mindre klasser har dagsture, der både 
relaterer til undervisning og færdselslære. 

ISTANDSÆTTELSER 

Vi glæder os over de overståede 
istandsættelser med den store sal - vore øjne 
hviler på dem hver dag. 

Vi glæder os til den endelige færdiggørelse af 
store sal med scene og hvad det fører med 
sig. 

Vi glæder os over Klubbens kommende lokaler 
og det store antal børn, der er tilmeldt. 

Det varmer at Store Passer nu får nye 
midlertidige lokaler med nedrivning af de 
gamle til følge. 

Vi er gode til at danne billeder – så vi glæder 
os rigtig meget til den nye håndværksbygning. 

På kollegiets vegne vil jeg gerne sige tak til 
bestyrelsen for deres opbakning og støtte til 
det store arbejde, der dagligt udføres på vores 
skønne skole. 

Med venlig hilsen på kollegiets vegne 

Vibeke Skamriis 
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Tilmelding til musikskolen 

Kalenderen: 

Årets affaldsindsamling 
Kære elever, forældre, medarbejdere, 
alle:  
På søndag den 22.4. arrangerer 
Danmarks Naturfredningsforening i 
samarbejde med kommunerne igen 
årets affaldsindsamling. 
Det handler om at frivillige indsamler løs 
affald i hele landet og skaber mere 

bevidsthed og en kultur af at holde 
naturen og byerne ren. 
På hjemmesiden http://
www.affaldsindsamlingen.dk/ 
kan man finde nærmere oplysninger, fx. 
omkring tidspunkt, mødested, etc. 
Der er flere arrangementer i kommunen. 
Her i bymidten mødes vi kl. 10 ved havnens 
Cafe Oskar og prøver at støvsuge byen for 
så meget skrald som muligt i de 
kommende timer. http://tur.dn.dk/
affaldsindsamlinger/35175 
Det er faktisk ret hyggeligt, især når man 
er fælles om det, og når man kan se et fint 
resultat: fyldte skraldesække, smilende 
ansigter og et pænere bybillede og 
landskab.  
Det er især nu, det giver mening at fjerne 
så meget som muligt, da det ellers gror til i 
de kommende uger og måneder. Kom 
endelig, hvis I har tid og lyst til en fælles 
meningsfyldt indsats og samtidig hygge, 
blandet med lidt motion og frisk luft. I kan 
også danne jeres egen gruppe, hvis I 
kender til områder i nærheden, som 
trænger til en kærlig hånd. Vi har 
gennemsigtige affaldssække og en del 
handsker. Hvis I har egne handsker, en 
gribetang eller andet snupudstyr, så tag 
det endelig med! 
 
Hjertelig hilsen 
Michael Halder fra skolebestyrelsen 

http://www.affaldsindsamlingen.dk/
http://www.affaldsindsamlingen.dk/
http://tur.dn.dk/affaldsindsamlinger/35175
http://tur.dn.dk/affaldsindsamlinger/35175
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Rudolf Steiner Vuggestuen Lillestjernen i Vordingborg søger: 

Pædagogmedhjælper 

Pr. 13. august 2018 søger vi en pædagogmedhjælper til en stilling på 34,5 timer ugentligt i vores vuggestue. 

Vi er en lille vuggestue, som har til huse i en villa midt i Rudolf Steiner skolens hjerte. Vi er en del af 

institutionen Stjerneskuddet, som også består af en børnehave med plads til 40 børn og 5 voksne. Vuggestuen 

består af to stuer med hver 8 børn og 2 voksne. Derudover har vi en medhjælper, som skiftevis kommer 

formiddag og eftermiddag. 

Vi søger en empatisk, nærværende og selvstændig medhjælper, meget gerne med kendskab til 

Steinerpædagogikken. Vi lægger vægt på, at du: 

• Er nærværende og autentisk i dit samvær med børnene. 

• Forstår hvornår du skal træde til med hjælp og omsorg og hvornår du skal holde dig tilbage, i respekt for 

barnets udvikling. 

• Kan se det store i det små, helt på det lille barns præmisser. 

• Holder af at være ude i al slags vejr, både i sandkassen, blomsterbedet og mudderhullerne. 

• Kan tage fat, på eget initiativ, hvor der er behov i det daglige praktiske arbejde, således at vuggestuen 

fremstår hjemlig og hyggelig. 

• Kan lide at synge, da vi synger meget med børnene. 

 

Lyder ovenstående som en stilling for dig, er du velkommen til at sende os en mail på 

stjerneskuddetrudolfsteiner@gmail.com 

Evt. spørgsmål kan stilles på mail eller på tlf. 5537 7549 i tidsrummet 12.30-13.30. Spørg efter Louise eller 

Sofie Amalie. 

 

Sidste ansøgningsfrist er fredag d.11. maj kl. 12. 

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 22. Såfremt du ikke har hørt fra os inden udgangen af uge 22, er 

stillingen besat til anden side. 

mailto:stjerneskuddetrudolfsteiner@gmail.com

