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Nyhedsblad for Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 13. Juni 2018 
Uge 24 

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  

Barnets udvikling, menneskets 4 væsensled og hvordan Rudolf Steiner 
pædagogikken er udviklet ud fra disse lovmæssigheder. 

I dette oplæg vil vi, ved hjælp af praktiske eksempler belyse barnets fysiske og psykiske udvikling 
igennem 7års perioder, og hvordan Rudolf Steiner pædagogik og læreplan tilgodeser og matcher 
børnenes behov. Oplæg af Thomas Jähnel, helsepædagog på Marjatta og sløjdlærer. 

For forældre og andre inden sommerkoncerten. 

Lørdag d. 16. juni i eurytmisalen efter morgenssamling, mens eleverne har ho-
vedfag. 

Må nedsfest 
Sommerkoncert 
På  lørdåg d. 16. juni er det igen blevet tid til den å rlige sommerkoncert, hvor ålle klåsser kommer på  
scenen og fremfører noget åf den sång og musik, der hår fundet sted i undervisningen i å rets løb. Vi 
glæder os til åt præsentere et meget ålsidigt progråm, der spænder over enkle melodier, folkemusik, 
klåssisk musik og filmmusik. Alle klåsser frå 1. til 10. kommer på  scenen. Der vil endvidere være fore-
dråg for forældre i eurytmisålen åf Thomås Jå hnel, mens eleverne hår  hovedfåg. 
  
Morgensång: 7.55 
Derefter er der hovedfåg for elever og foredråg i eurytmisålen for forældre 
Der er også  åftålt åktiviteter for forældre i enkelte klåsser 
Sommerkoncert: 10.15 
10. klåsses cåfe : 11.25 

OBS! Glemmetøj 
Lørdag den 16. juni til Skolekoncerten 
sættes glemmetøjet frem en sidste 
gang i dette skoleår. 
Udenfor hvis vejret tillader det, ellers 
i sproglokalet. 
Uafhentet tøj køres til Røde Kors 
umiddelbart efter. 
mvh Passerdamerne. 

https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad
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8. klasse har i den seneste littera-
tur periode haft om H.C. Ander-
sen. Perioden blev afsluttet med et 
kunstnerisk produkt i stedet for et 
hovedfagshæfte. Ved hjælp af for-
skellige materialer og motiver er 
eleverne kommet vidt omkring i 
H.C. Andersens verden. Det har 
været helt fantastisk at se de man-
ge spændende ting, der kom ud af 
det!  

Fra 8. klasse 
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Landbrugspraktik i 9. klasse  
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Landbrugspraktik i 9. klasse 
 
9. klasse tog af sted lige efter pinsen for at tilbringe 10 dage på en biodynamisk gård i Tjekkiet. Formå-
let var, at arbejde med landmandens forskellige daglige opgaver, for at finde en forståelse for, hvad 
det betyder at dyrke sund og næringsrig fødevare.  
På vores fridage tog vi ud i bjergene, for at opleve naturen og kulturhistorien af landet.  
Her elevernes oplevelser: 
 
Hjemmeholdet 
 
Normalt var der morgenmad klokken 8, men hvis man var på madholdet, skulle man møde et kvarter før, 
her skulle man gøre klar til morgenmaden. Eftermorgenmaden var der pause til klokken 9, hvor alle skulle 
møde til en morgensamling. 
Hjemmeholdet vaskede op efter morgenmaden og gjorde rent på værelserne som det første efter mor-
gensamlingen. Efterfølgende var der forskellige opgaver som for eksempel kunne være at røre præparat 
eller lue ukrudt. 
Lidt i 12 gjorde man klar til frokosten, der var den varme ret på dagen. Klokken 12 begyndte den store 
pause, og halv 1 begyndte frokosten. Klokken 3 startede arbejdet igen, og det var forskelligt fra dag til 
dag, hvad man lavede. Første gang vi var på hjemmeholdet sprøjtede vi præparat ud på en mark med ko-
ste, og anden gang gjorde vi klar på et høloft, fordi en børnehave ville komme og sove der næste dag. Vi 
var færdige klokken 6 og mødte igen omkring 20 minutter over for at stille aftensmaden frem som var 
halv 7, efter aftensmaden vaskede vi op, og så havde vi fri. 
 

Brændeholdet 
 
Vi mødte klokken 8 til morgenmad og igen bagefter klokken 9 til morgensamling. Så gik vi over til stedet, 
hvor man huggede brænde, og her fordelte vi opgaverne. Opgaverne var: at slå med le, sortere sten og 
hugge brænde. På gården huggede de brænde på en lidt anderledes måde: vi tog tre kiler, og dem ham-
rede vi ned i træet langs de ringe i træet, der viser hvor gamle træet er (en ring = et år). Det gjorde vi 
fordi gården havde det princip med at arbejde med naturens principper, i stedet for at gå imod den. Når 
vi havde gjort det i tre timer, var der pause og frokost klokken halv 1, hvorefter pausen forsatte til 
klokken 3. På brændeholdet forsatte man med de opgaver, man havde fået om morgenen, vi rokerede ba-
re, så alle prøvede alle tingende. Klokken seks havde vi fri, og skulle nu bare gå til aftensmad. 
 

Skrevet af Noah, Karl, Clara Bogø, Rose, Alma og Olga  
 
Dyreholdet 
 
Det, som særligt kendetegner en biodynamisk gårds husdyrhold, er, at det er alsidigt. Der skal altså ik-
ke kun være én slags dyr, men mange. 
På gården havde de derfor både køer, heste, grise, geder og høns. Udover dette var der også nogle kat-
te og hunde. 
 
En anden ting ved det biodynamiske landbrug er, at man ikke har flere dyr, end gården selv kan produce-
re foder til og har jord nok til. 
Gården i Tjekkiet var ret stor, og den havde derfor hele 150 kvæg. Men kun 3 grise, 4 heste, 2 geder, 
og der var ikke flere høns end 15. 
 
Høns 
Det første, man gjorde om morgenen, når man var på dyreholdet, var at mødes ved hønsene en halv time 
før morgenmad med dyrlægen Rolf, som fortalte os, hvad vi skulle gøre. 
Hønsene, som var mange forskellige racer, bl.a. lys sussex og dansk landrace, skulle om morgenen have 
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rent vand og noget foder. 
Senere på dagen skulle hønsene lukkes ud, så de kunne gå frit rundt, og der skulle gøres rent hos 
dem. Om eftermiddagen skulle æggene samles ind og lægges i gårdens fryserum. 
 
Køer 
På gården var det som før nævnt køer, der var flest af, og dem, som optog mest tid og plads. Alt 
kvæget var kødkvæg. Tyrekalvene blev kørt til slagteren, når de var ca. to år gamle. 
Nogle tyre, som stod i en åben stald for sig selv, da de ellers ville blive for farlige, skulle fodres om 
morgenen. Først fik de en kornfoderblanding, og bagefter fik de en slags urtehø. Om morgenen 
skulle en lille kalv, Milon, som ikke havde nogen mor, have en flaske mælk. Til middag skulle tyrene 
igen have urtehø. Vand kunne de selv tage fra drikkekopper. 
Gården havde flere ko-flokke, med køer, kalve og tyrer, som gik på nogle af gårdens forskellige 
marker. 
Det var vigtigt at gå blandt flokkene på marken, så de var vant til mennesker og ikke blev vilde kø-
er. 
 
Det, som kendetegner de biodynamiske køer, er deres horn. Vi fik fortalt, at det kvæg, som lever 
ved bjerge, ligesom gårdens kvæg, har horn, der går opad. Det kvæg, der lever steder som Dan-
mark, hvor der er fladt, har horn, der går fremad. Koens omgivelser har altså indflydelse på koens 
horn. 
Hornet er en vigtig del af koen, og det har f.eks. indflydelse på mælkens kvalitet. Hornet er også en 
del af koens lugtesans, og bl.a. derfor bør koen ikke afhornes. 
På landbrug, der afhornet kvæget, gøres det fordi, køerne ellers vil stange og skade hinanden. Det 
gør køerne kun fordi, der ikke er nok plads, og fordi menneskerne omkring køerne er travle og 
stressede med at arbejde så hurtigt som muligt. Hvis køerne derfor har nok plads, og hvis menne-
skene omkring køerne er rolige, vil køerne altså ikke stange. 
 
Om eftermiddagen kørte vi med Rolf i traktor ud til et område, som skulle hegnes ind, så nogle af 
køerne kunne lukkes derud, da de næsten havde spist alt græs på den mark, de gik på. 
 
En formiddag skulle hele klassen hjælpe med at flytte en ko-flok fra én mark til en anden, som lå 
nogle hundrede meter væk. For at gøre dette, måtte vi spærre af for trafik, og lave hegn hele ve-
jen. Nogle skulle gå bag køerne, og andre skulle stå ved sideveje for at sørge for trafik, og for at 
køerne ikke gik igennem hegnet. 
 
Geder 
Gårdens geder gav vi vand om morgenen, men ellers så vi ikke meget til dem. 
 
Heste 
Om morgnen gav vi hestene vand i et trug på marken. Senere på dagen tog vi dem ind i stalden, hvor 
de nogle gange skulle strigles. Vi mugede også lidt ud hos dem. 
 
Grise 
De tre grise på gården, gav vi korn om morgenen, og så fik de en masse haveaffald i løbet af dagen. 
Grisene havde alle haler. Det lader man dem have på et biodynamisk landbrug. 
 

Skrevet af Nanna, Sebastian, Kaya, Alfred, Jacob 

Landbrugspraktik i 9. klasse forsat 
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Gårdens historie 
 
Tjekkiets samfund bestod indtil 1945 af 3 forskellige kulture, tjekkerne som var håndværkere, ty-
skerne som var industrifolk og jøderne som var handelsfolk. 
Denne samfundsstruktur sluttede efter 2 verdenskrig. Jøderne var forsvundet og nu blev tyskerne 
jaget væk, derfor er der en del tomme huse i Tjekkiet. 
Gården er ejet af Joakim og Agnes, som er gift. De mødtes på et biodynamisk universitet i Tyskland, 
her gik de sammen et år. Til at starte med, var de ikke kærester, men et par år efter fandt de sam-
men, og Agnes flyttede ind.  
Der er også et slot på gården, der blev bygget i 1700 tallet, og der er stadig figurer af de første be-
boere på siden af slottet. 
Joachim var omkring 1989 landbrugskonsulent og rejste meget til Tjekkiet, hvor han fandt gården og 
købte den. Han vakte et øde område til live, han beskrev det selv som “Tornerose der bliver kysset af 
prinsen”. De startede ud med at have et lille område jord, men nu har de 250 hektar. 
Størstedelen af området består af skov og marker. 
De lever af at slagte deres køer og sælge dem på det tyske marked. 
 

skrevet af Asta, Sofus, Elias, Lukas, Clara Lærke, Emilie, Aja 
 
Vandreturen i de tjekkiske bjerge 
Søndag morgen skulle vi på vandretur sammen. Vi begyndte at gå kl. 9 efter at vi havde spist morgen-
mad, med vores pakkede rygsække på. Vi startede med at gå ca. 4 kilometer gennem nogle småbyer, 
før, vi holdte vores første pause. Derefter begyndte vi at gå mere opad, ad en vej, som gik gennem 
skoven. Vi holdte så vores anden pause ved en kilde, som kom oppe fra bjergene. Vandet var dejlig 
koldt, og så nogle af os tog sko og strømper af, så vi kunne soppe. Derefter fortsatte vi op ad bjerget. 
Så kom vi til en lysning, hvor der lå et hotel. Her holdte vi en mindre pause i græsset, mens vi nød ud-
sigten over bjergene. Vi kunne også se det sted, hvor vi skulle holde vores lange frokost pause. Der 
begyndte vi så at gå over. Da vi ankom til frokost stedet, fik vi en times pause, hvor vi spiste vores 
madpakker, som vi havde smurt dagen før. Bagefter gik vi videre, og ikke længe efter kom vi så højt 
op, at vi kunne se ud over bjergene. Det var virkelig en magisk oplevelse, som man ikke rigtig kan be-
skrive, for der er bare et eller andet over at se ned på et landskab, som man få timer tidligere gik i. 
Så begyndte vi at gå lidt nedad, for bagefter at bestige en skråning, som man ville kunne se vores ho-
tel fra toppen af. Det blev en temmelig udmattende stigning, men da vi nående toppen, kunne vi se ho-
tellet, som lå nogle få hundrede meter nede på den anden side. På toppen ventede vi så på de sidste, 
hvorefter vi kunne gå de sidste hundrede meter ned. Det hotel vi skulle overnatte på havde 4-mands 
værelser, men vi havde allerede aftalt hvem der skulle sove hvor, så da vi fik vores værelser, skyndte 
vi os at pakke ud. Mange af os gik også i bad, da vi ret trætte og svedige efter vandreturen. Hotellet 
lå 1410 meter over havets overflade, og da gården vi boede på, lå ca. 450 meters over havets overfla-
de, kunne vi regne ud, at vi havde gået ca. 1000 meter op. Vandreturen var på 18km. 
Næste dag gik vi så mod bjerget Sněžka, som ligger på grænsen mellem Polen og Tjekkiet. Det er også 
det højeste bjerg i både Polen og Tjekkiet. For foden af Sněžka holdte vi dog en pause ved en kiosk, 
hvor mange kunne købe souvenirs. Så vandrede vi op på Sněžka, hvor vi holdte en pause mens vi nød 
udsigten. Bagefter gik vi ned igen, og efter det, begyndte vores vandretur ned til byen Pec pod 
Sněžkou, hvor vi skulle spise aftensmad. Efter at have spist skulle vi så mødes, og tage bussen hjem til 
en by nær gården. Der var dog blevet kigget forket på tidsplanen, så vi troede at vi skulle tage en bus 
omkring kl. 17, men i stedet gik den 18:36, så vi blev nødt til at vente på bussen. Vi kom dog hjem til 
gården, godt trætte, men vi fik os noget suppe, og så gik vi i seng. 
 

skrevet af Laura 

Landbrugspraktik i 9. klasse forsat 
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Fodbolddommer søges  
 
Vi søger 2 fodbolddommere eller 2 personer som kan dømme  
til vores årlige idrætsdag for 7 kl. til 10. kl. 
Idrætsdagen foregår den 28. juni fra kl. 08.00 til ca. kl. 13.00  
på græsarealet ved stadion. 
 

Kontakt venligst  
Anita Husted 
Gymnastiklærer 

9. klasses vandretur Søndag morgen skulle vi vandre. Vi pakkede en lille taske med rent tøj og tandbør-
ste. Vi gik ca 4 km. før vi holdte vores første lange pause hvor vi kunne købe nogle forsyninger til turen. 
Vi købte mange drikkevare fordi det var meget varmt. Næsten halvdelen af turen gik vi i skyggen, fordi 
vi gik i skoven. Da vi kom ud af skoven kunne vi se over til det sted, hvor vi havde 1 times pause, hvil-
ket var meget dejligt. Efter en time gik vi videre. Vi gik et godt stykke med mange små pauser, det var 
en flot udsigt oppe fra toppen. Da vi nåede toppen skulle vi vente på de andre så vi kunne “følges” resten 
af vejen. Da vi kom til hotellet fik vi vores værelser. Nogen boede på 4 mands værelser, andre på 3 
mands værelser og vi havde et enkelt 2 mands værelse. Da vi havde fundet vores værelser pakkede vi ud 
og gik i bad. Da vi havde gjort det gik vi alle op og spiste aftensmad. Efterhånden som vi blev færdige, 
gik vi tilbage på værelserne. Vi nød at der var fjernsyn. Nogen spillede Just Dance og andre så Youtube. 
Så skulle vi sove. Næste dag altså mandag, skulle vi op på Tjekkiets højeste punkt. Vi gik på grænsen til 
Polen altså den som adskiller Polen fra Tjekkiet. Vi gik hen til en lille butik som lå lige inden at det be-
gyndte at gå opad. Vi tog den stejle og korte vej. Da vi kom der op på toppen, var vi der ca. 20-30 minut-
ter, det var mega flot og der var en rigtig god udsigt der oppefra. Da vi skulle ned igen var der nogle som 
gik den samme vej tilbage som vi kom fra, imens andre tog en lidt længere og mindre stejl rute. Da alle 
var samlet igen, skulle vi tilbage til gården. Vi gik en lang og stejl vej. Efter et stykke tid holdt vi pause 
ved en flod. Vi kom til en by hvor vi spiste frokost og derfra skulle vi med en bus et stykke vej. Da vi 
stod af bussen skulle vi gå lidt for at komme det sidste stykke vej til gården. Alle var trætte og de fleste 
gik i bad inden der var der aftensmad. Hjalte  

Landbrugspraktik i 9. klasse forsat 
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Juni 2017 
     Juni 2018 
 

BESTILLING AF SKOLEBUSKORT FOR NÆSTE SKOLEÅR 
2018/19. 
 

Kære forældre, 
Rudolf Steiner skolen er tilmeldt Movia’s skolekortsordning. Der skulle være en væsentlig besparelse ved at tilmelde sig 
denne ordning i forhold til brug af andre billetsystemer.  
Priser:  2 zoner kr. 1500,- pr. år 
 3 zoner kr. 1575,- pr. år 
 4 zoner kr. 2400,- pr. år 
 5 zoner kr. 3250,- pr. år 
Kortet gælder til busser og tog i det antal zoner der står på kortet og kan benyttes på hverdage indtil kl. 19,00, altså ikke 
på lørdage og søn- og helligdage, ikke i juli måned og ikke mellem jul og nytår. På kortet man tage et barn 0-11 år gratis 
med. 
Hvis man ønsker at tilmelde sig ordningen, skal man udfylde skemaet samt samtykkeerklæringen og aflevere det på sko-

len senest d. 29. juni 2018.  

Skolekortet skal fornyes hvert nyt skoleår. 
Skolen sender oplysningerne ind til Movia, som herefter udsteder/sender et kort direkte til eleven. 
Skolen betaler Movia for de udstedte kort og opkræver derefter beløbet hos forældrene. 
Det sker i  maj måned. 
 Elevens  navn:            ____________________________________________________  
Adresse: 
Postnr.: 
By: 
Fødselsdag: 
Klasse: 
Antal zoner: 
Dato og forældreunderskrift: _____________________________________________________________ 
 

Evt. spørgsmål vedr. ordningen kan rettes til skolens kontor tlf. 55 37 43 49. Yderligere oplysninger kan også ses på 
Movia’s hjemmeside dinoffentligetransport.dk/skolekort 
bestyrelsen. 
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Rudolf Steiner Skolen 
Orevej 2 
4760 Vordingborg 
 
 
 
Kære forældre til elever der skal have skolekort. 
 

Lovpligtig samtykke om behandling af oplysninger for at bestille skolekort  
 
 
Privatskoler er forpligtet til at indhente samtykke fra forældre til de elever der skal have skolekort. 
Samtykket er til, at Rejsekort A/S behandler elevernes personoplysninger – for at systemet automatisk kan fin-
de zonerne fra skolens adresse til elevens adresse. 
 
 
Vi skal bede jer om at underskrive dette samtykke og returnere det til skolen hurtigst muligt, så vi kan 
bestille skolekort til dit barn. 
 
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, men vil nødvendigvis betyde, at skolekortet skal spærres og ikke 
kan anvendes længere. 
 
Navn på elev der skal have bestilt skolekort: _________________________________ 
 
Navn på forældre/værge der underskriver: ___________________________________ 
 
Jeg giver hermed mit samtykke til, at Rejsekort A/S og de tilsluttede trafikvirksomheder og disses dat-
terselskaber behandler, herunder indsamler, registrerer, opbevarer og udveksler oplyste personlige op-
lysninger, herunder CPR-nr., i rejsekortsystemet med det formål at administrere mit barn som skole-
kortbruger. Liste over tilsluttede trafikvirksomheder og disses datterselskaber og underleverandører 
findes på rejsekort.dk. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke, jf. persondatalovens § 38. Jeg er 
opmærksom på, at såfremt jeg tilbagekalder mit samtykke, kan mit barn ikke opretholde sit skolekort. 
 
 
 
Dato: ________________  
 
Underskrift fra forældre/værge:_________________________________  



Nyhedsblad for  Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 
Opsætning: Frank Egholm 
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 24/2018, side 12       

Rudolf Steinerlæreruddannelsen 
-København/Sjælland 

Sophia 
 

Vil du være steinerlærer 
eller blot fordybe dig i steinerpædagogikken 

og antroposofien? 
  

Uddannelsen er 3 årig. Der undervises fortrinsvis på 

Vidar Skolen i Gentofte ca. hver 3. uge (fredag kl. 17-20.30 

og lørdag kl. 9-17), 2 gange 5 dage i hhv efterårsferie og 

sommerferie. 

 

 
 

Nyt hold begynder primo september  2018 

Yderligere oplysninger: 

Mail: kontoret@steinerseminariet.dk     www.steinerseminariet.dk 

Lise Austad  2361 3939 mail: liseaustad@yahoo.dk 

Jørgen Bækkeskov 5538 7773 / 2878 2871 

Mail: j.baekkeskov@hotmail.com 

mailto:kontoret@steinerseminariet.dk
http://www.steinerseminariet.dk
mailto:liseaustad@yahoo.dk

