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Nyhedsblad for Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 30. Maj 2018 
Uge 22 

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  

VILD MED ARV 
En komisk tragedie 

10. klasse spiller teater 
10. klasse arbejder i disse dage på forestillingen ”Vild med arv”. 
Det er et skuespil, der tager udgangspunkt i den tyske forfat-
ter Michael Endes drama ”Lyseslukkerne”. Stykket er skrevet 
om og bearbejdet, så det passer til 10. klasse, og udspiller sig 
som et realityshow, hvor deltagerne tror, de skal arve den sten-
rige afdøde slotsherre Johannes Philadelphius. Da alle endelig 
er samlet, og testamentet kan åbnes, viser det sig, at der stil-
les yderligere krav til de håbefulde arvinger, hvis de vil gøre sig 
håb om den formue, de alle forventer. Menneskelig grådighed, 
mistillid, kærlighed og simpel egoisme griber ind i handlingen og 
stilles muntert til skue for publikum frem mod den dramatiske 
afslutning, hvor sandheden åbenbares.  
10. klasse inviterer alle interesserede til at overvære forestillingen, der opføres: 
 

Onsdag den 6. juni 
og 

Torsdag den 7. juni 
Begge dage kl. 19.00 i den store sal 

 
Fri entré – alle er velkomne  

https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad
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Indlæg til ros efter opfordring af børnehaven  

Forældre skal have lov at vælge dagtilbud, der ikke bruger IT i pædagogikken. Minister bekendt-
gørelse om læreplaner (lovforslag L160) indeholder pålæg om brug af IT og anden teknologi i 
læringsplanerne. Dette er i høj grad i modstrid med steinerpædagogikkens menneskesyn og 
kerneværdier.  

Man kan læse mere på facebook siden 'beskyt barndommen', som er oprettet i samarbejde med 
Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud  i Danmark. Man kan protestere over ministeri-
ets bekendtgørelse ved at skrive under på underskriftsindsamlingen. 

Læs lovforlaget her: 

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l160/20171_l160_som_fremsat.pdf 

Skriv under her: 

https://bullsender-list.com/l/l/10622198/5101607/25776/89177/4558/n 
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