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

17. januar 2018 
Uge 3 

Morgensang i den kommende uge: 

Recitationen til morgensang i 
denne uge v/ 10. årgang: 
 
I forbindelse med den igangværende fysik-
periode citerer vi fra Galilei, som i bogen ”Il 
Saggiatore” (Analytikeren) lægger grunden til 
den moderne videnskab: 

"Naturfilosofien er skrevet i den store bog, til 
enhver tid lige for øjnene af os. 
- Jeg mener, universet. 
Men vi kan ikke forstå den, 
hvis ikke vi først lærer det sprog og de 
symboler, med hvilke den er skrevet. 
Bogen er skrevet i matematikkens sprog, 
og symbolerne er trekanter, cirkler og andre 
geometriske figurer, uden hvis' hjælp det er 
umuligt at forstå et eneste af bogens ord, 
uden hvilke man vandrer forgæves gennem 
en mørk labyrint." 
 

"Sneflokke kommer vrimlende" 

Husk torsdagsboden! 
Hjemmelavede sager, toast og juice. 

Med venlig hilsen 8. klasse 

Kalenderen 

Forældrestævnet 
Lørdag d. 27 Januar 

Dette års forældrestævne har fokus på den 
kunstneriske undervisning og Steiner HF 

(ungdomsuddannelsen). Foredragsholder er 
Anders Høier, som her præsenterer emnet: 
 
Mødet med en kunstnerisk pædagogik 
ved Anders Høier 

Pædagogikken, som den udøves på Rudolf 
Steiner skoler verden over, kendetegnes ved 
sin indlæringsmetode, der har det formål at 
hjælpe til en harmonisk udvikling af ikke kun 
tankelivet, men også af følelseslivet og viljen! 
Barnets sjæleliv skal udvikle sig så det bevarer 
de sunde barndomskræfter med et rigt 
sanseliv, fantasi, åbenhed og et ønske om at 
lære verden at kende. 
En kunstnerisk formet pædagogik, hvor det 
kunstneriske princip præger hver 
undervisningstime, også i de intellektuelle fag, 
og dertil de mange kunst- og håndværksfag, 
kan hjælpe barnet til også at kunne udøve 
”livskunst”. 
……..fortsættes på side 2 ……. 
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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. 

Hvordan gøres det helt fra de små 
klasser? 

Hvordan forvandles det i mellemskolen og 
overskolen? 
Hvad er særlig vigtigt i vor tid? 

——— 
Anders Høier har været lærer i 15 år på 
Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg og 
derefter på skolen i Århus. Fra 1991 også aktiv 

i Steinerlæreruddannelserne i Danmark og i 
udlandet. 

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

