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

9. Maj 2018 
Uge 19 

Brug af fotos, artikler og andet materiale 
Kun efter tilladelse fra redaktionen på 
”Rundt om Skolen”. 

Modtagelse af skolebladet på e-mail:  
Tilmeld dig her  

Forskønnelsesdag 
 

I lørdags, hvor vejret viste sig for sin bedste side, blev der af 
skolens forældre, lærere, pedeller og passerpersonale gjort 
en stor indsats for at gøre skolens udendørs arealer 
smukke.  
Det er en ren fornøjelse at se alle de mange forbedringer på 
skolen. Der blev på forskønnelsesdagen flyttet hegn ved den 
nye storpasser, luget en masse ukrudt, slået græs, malet 
bænke, renset fliser og facade, samt meget andet. 
 
Mange TAK for jeres arbejde. 
Med venlig hilsen 
Fysisk Gruppe 

https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad


Nyhedsblad for  Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 
Opsætning: Jørn Larsen 
De enkelte forfattere er selv ansvarlige for deres bidrag. 

Bladet udkommer som e-mail hver onsdag 
(ferier undtaget). Indlæg bedes sendt til 
rundtomskolen@gmail.com senest mandag.  

Rundt om Skolen 19/2018, side 2       

 
Torsdag den 10. maj 2018, Kristi 
Himmelfart 
kl. 09:30 i Udby kirke 
Alfred Johannes Mayland Bille 
Anna Emilie Dyhr Nielsen 
Asbjørn Madsen 

Carl Bastian Lohmann Abildgaard 
Daniel Høj Hulvej Weidick 
Elliot Lyhne Hansen 
Hannah Maria Reynheim Halder 
Isabella Sofia Flensted 
Theodor Paulin Blomgren 
Jonathan Mørch Rysager 
Liva Vanilla Lohmann 
Luna Emilie Henriksen 

  
Fotografering kl. 11:00 
  
Torsdag den 10. maj 2018, Kristi Himmelfart 
kl. 11:30 i Udby kirke 
Lærke Lotuz Lavendel Kristoffersen 
Marius Lassen Andersen 
Rasmine Lise Bolvig Nielsen 
Sebastian Emil Blicher Bro 
Silke Leal-Egekvist 
Simon Odinn Kristjansson 
Isak Pelle Bjørn Nielsen 
Victor Villads Vestergaard 
William Theodor Page 
Zoe Gwendolyn Griffiths 

Konfirmationer 
Der er følgende konfirmationer i år: 
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Ferieplan 2018/2019 
        alle dage inkl. 

 

sommerferie søndag den 1. juli 2018 – søndag den 19. august 2018 
 

fri ifbm lærerstævne fredag den 7. september 2018 
 

efterårsferie lørdag den 13. oktober 2018 – søndag den 21. oktober 2018 
 

basarfri mandag den 3. december 2018 
 

juleferie torsdag den 20. december 2018 – onsdag den 2. januar 2019 
 

vinterferie lørdag den 9. februar 2019 – søndag den 17. februar 2019 
 

påskeferie søndag 14. april 2019 – mandag den 22. april 2019 
 

st.bededagsferie fredag den 17. maj 2019 – søndag den 19. maj 2019 
 

kr.himmelfartsferie torsdag den 30. maj 2019 – søndag den 2. juni 2019 
 

grundlovsdag onsdag den 5. juni 2019 
 

pinseferie lørdag den 8. juni 2019 – mandag den 10. juni 2019 
 

sommerferie søndag den 30. juni 2019 
 

skolepligtige lørdage 2018/2019 

 

michaelsfest lørdag den 29. september 2018 
 

månedsfest lørdag den 27. oktober 2018 
 

basar lørdag den 1. december 2018 
 

fastelavnsfest lørdag den 2. marts 2019 
 

påskefest lørdag den 13. april 2019 
 

majfest lørdag den 11. maj 2019 
 

sommerkoncert lørdag den 15. juni 2019 
 

øvrige arrangementer 2018/2019 

introduktions-/ 
forældrestævne lørdag den 26. januar 2019 
 

forskønnelsesdag lørdag den 27. april 2019 
 

sommerafslutning fredag den 28. juni 2019 
 

skoleklargøringsdag lørdag den 29. juni 2019 
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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 :______________________________________ 


