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15. august 2017 
Uge 33 

BASARTIDENDE 
Så er det snart tid til årets første basarmøde. Det er altid godt at komme 
igang i god tid, så skolens julebasar kan blive planlagt i god ro og orden 
og uden for meget stress. 
Håber alle klasser har en eller flere klasserepræsentanter ellers er det 
vigtigt at få nogen valgt på det første forældremøde. 
 
                            Skolens basar er i år Lørdag d. 2 December 
                      Skoleårets første basarmøde er tirsdag 29 August 
                                                       Kl 19 i 4 klasse 
                                               Håber på stort fremmøde. 
                                                     Hilsen Hanne Larsen  
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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 samt 3 sammenhængende dage ved 

studiestart og op til påskeugen. 

 

 
 

Nyt hold begynder ultimo august  2017 

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
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Glemmetøj 
Kassen med glemmetøj står under trappen i 
den hvide bygning. 

Kontaktudvalget 
På skolen er klasselæreren den naturlige 
kontaktperson for forældrene, men derud-
over har vi et såkaldt kontaktudvalg, som 
forældre kan henvende sig til, hvis der er 
skolemæssige spørgsmål eller problemer, 
som det ikke er muligt eller ønskeligt at 
drøfte med klasselæreren. Udvalget sam-
mensættes ud fra den aktuelle situation. 
Kontaktudvalgets medlemmer er: 

Fra lærerkollegiet:                                          
Anette Bjerregaard 20 45 60 24 
Vibeke Skamriis  20 14 08 18 

Fra bestyrelsen: 
Jan Jaap Cramer 24 76 41 93  

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

Modtagelse af skolebladet 
 
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. 
 

Alternativt kan man læse og downloade 
skolebladet samme sted. 

Kalenderen 
Tirsdag d. 29.8.  kl. 19    Basarmøde i 4. 

klasse 

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

