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

10. januar 2018 
Uge 2 

Godt nytår til alle! 
Kongerne har været på besøg og har tilbedt 
barnet, og vi kunne også se barnet som det 
rene og uskyldige i os selv; måske den 

spæde start på noget nyt og stort, som skal 
komme. Kongerne ofrer det dyrebareste de 
har. Som forældre gør man naturligt dette for 
sit eget barn, men man kan jo også gøre det 
for noget højere i sig selv: Ofre noget for at 
gøre plads til noget højere, ædlere.            /JL 

Morgensang i den kommende uge: 

Recitationen til morgensang i 
denne uge v/ 9. klasse: 
 
I ”Antigone” af Sofokles 400 f.v.t. siger koret 
blandt andet noget om mennesket. Ugens 
recitation er et udpluk heraf: 
 
”Intet er større end mennesket selv, 
for det er klogt, og med snilde 
udnytter det den virksomme jord, 
og med trækdyr vender det mulden. 
Talens brug og den lynsnare tanke 
har det opøvet selv. 
Rigt på evner og mere opfindsomt 
end man troede muligt. 
Alting finder det råd for. 
Kun døden undgår det ikke, 
men det har fundet midler 
mod hårdnakket, pinefuld sygdom.” 

"Sneen dækker mark og mose" 

Husk torsdagsboden! 
Hjemmelavede sager, toast og juice. 

Med venlig hilsen 8. klasse 
Albrecht Dürer, 1504: Kongerne tilbeder barnet 

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

Modtagelse af skolebladet 
på e-mail 
 
Man kan selv tilmelde sig modtagelsen af 
ROS på e-mail. Dette gøres på: 
www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen, hvor 
der også kan laves afmelding/ændringer. Det 
er også muligt at læse og downloade 
skolebladet samme sted. 

Forældrestævnet 
Lørdag d. 27 Januar 

Dette års forældrestævne har fokus på den 
kunstneriske undervisning og Steiner HF 
(ungdomsuddannelsen). Vi begynder dagen 
med korsang og foredrag, derefter er 
dermed eksempler fra undervisningen. 
Dagen igennem bliver vi forkælet med lækre 

kager og en frokost fra 10. årgangs udsøgte 
køkken. 

Program 
08:45 Velkommen og indskrivning 
09:00 Korsang v/ Søren Laursen 
09:45 Foredrag v/ Anders Høier: 
 ”Mødet med en kunstnerisk 

pædagogik” 
11:00 Pause 
11:30 Workshop 
12:15 Fællesspisning med 10. årgangs 

frokostbuffet 
13:15 Workshop 
14:00 Pause 
14:15 Plenum 
15:00 Tak for i dag 
 
Stævnet koster 100,- kr. pr. person (eller 150 
kr. pr. par). 

Forældrestævnet er obligatorisk for forældre til 
børn til kommende bh. klasse og 1. klasse med 
skolestart august 2018. 

Tilmelding senest onsdag d. 18.1.2018 på 
følgende konto nummer: 
8401  4251247 (Husk at angive navn). 

Stævnet henvender sig til alle skolens forældre 
og lærere. 

http://www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen

