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

2. Maj 2018 
Uge 18 

Recitationen til morgensang  
- i denne uge v/ 3. klasse og Mathilde 
Bækkeskov: 

”Da talte Herren til Moses: 

Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af 
Ægypten. 

Du må ikke have nogen anden gud foruden 
mig. 

Du må ikke misbruge Herren din Guds navn. 

Husk på hviledagen, at du holder den hellig. 

Ær din fader og din moder. 

Du må ikke slå ihjel. 

Du må ikke være utro. 

Du må ikke stjæle. 

Du må ikke vidne falsk mod din næste. 

Du må ikke begære din næstes hus. 

Du må ikke begære din næstes hustru, hans 
svend eller pige, hans okse eller æsel eller 
noget, som hører din næste til.” 

Morgensang i næste uge: 

”Alle fugle små” 

Forskønnelsesdag 
Lørdag den 5. maj  

Traditionen tro er det nu tid for den årlige 
forskønnelsesdag - dagen hvor vores smukke 

skole ved en fælles indsats kan blive endnu 
smukkere.  

Der vil være opgaver lige fra rensning af fliser 
til maling af tal og forskønnelse af de 
udendørs arealer.   

Vi mødes i skolegården kl. 9:00, hvor 
forskønnelsesopgaverne bliver fordelt. Alle 
fremmødte vil på dagen blive beværtet med 
formiddagskaffe med boller klokken 10:30 og 
frokost med dertil hørende kaffe og kage 
klokken 12:30. 

Der er ingen børnepasning i år, men alle 
hjælper selvfølgelig til på denne hyggelige 
dag, som slutter klokken 15:00 

Vi glæder os til at se jer alle sammen. 
Med venlig hilsen 
Fysisk Gruppe. 

Orkester i Tivoli 
På søndag den 6. maj spiller 9. og 10. klasses 
orkester i Tivolis Koncertsal kl. 14.00 i 
forbindelse med "Musikskoledage i Tivoli". 
Flere af skolens elever spiller også andre 
steder i Tivoli denne dag i Vordingborg 
Musikskoles regi.  
Programmet kan hentes som app her: 
http://musikskoledageitivoli.dk/?p=159  

Poul Larsen 

http://musikskoledageitivoli.dk/?p=159
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Ansøgning om tilskud til Befordring 2017/18 
Skolen har modtaget statens befordringstilskud til friskoler for indeværende skoleår på kr. 
53.083-. 

Det modtagne beløb dækker kun en mindre del af den enkelte elevs 
befordringsomkostninger, da elever på friskoler ikke er berettiget til fri befordring mellem 
skole og hjem. 

Tilskuddet fordeles i forhold til antal ansøgere og efter følgende afstandskriterier: 

Bhvkl. – 3. kl. over 2,5 km; 4. – 6 kl. over 6 km; 7. – 9. kl. over 7 km; 10.kl. over 9 km, og 
ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 25. maj 2018. Herefter vil det ikke være 
muligt at søge tilskud til alm. befordring i dette skoleår. 

 

Med venlig hilsen 

Rudolf Steiner skolen 

 

Vi har afholdt udgifter til elevbefordring mellem skole og hjem og søger om tilskud i skoleåret 
2017/18 til følgende elever: 

Navn: ____________________ cpr.nr. ___________________ kl. ___ 

Navn: ____________________ cpr.nr. ___________________ kl. ___ 

Navn: ____________________ cpr.nr. ___________________ kl. ___ 

Navn: ____________________ cpr.nr. ___________________ kl. ___ 

 
 

Eventuelt befordringstilskud kan indsættes på konto reg.nr. ______ kontonr. _______________ 

Forældre navn og adresse : ____________________________________________________________ 

underskrift :______________________________________ 
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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

