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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:  
Tilmeld dig her  

Michaels kamp med Dragen 
Lørdag d. 29. september holder skolen den årlige Michaelsfest, hvor også alle forældre er velkomne. 
Programmet for dagen er følgende: 
Kl. 7.55: Fælles morgensang i den lille sal. 
Herefter har klasserne hovedfag til kl. 9.40. 
Etter morgensang: Mikaelsforedrag i eurytmi salen ved Poul Larsen 
Kl. 9.55: Forældrene øver recitation i den store sal. 
Kl. 10.15: Spillet starter. 
Efter spillet, ca. kl. 10.45, har eleverne på 10. årgang arrangeret café i morgensangssalen. 
Pasning 
Der er åbent i store passer for børn mindre end 1. klasse, da spillet kun er for skolebørn. Det er en 
meget intens og billedrig stemning, der skabes i salen under spillet, hvor alle klasser har øvet rigtig 
meget. Med store billeder og tekster lever vi os ind i en intens samhørighed – denne stemning kan let 
brydes med gråd eller små forbavsede udbrud, hvilket er synd for alle parter. Stemningen er for de store 
elever og ikke for små børn. Det er ikke dagen for at filme eller fotografere, men en dag med oplevelser 
for hver enkelt, der er med – da alle i salen deltager. 
Michaelspillet 
Kl.10.15 skal alle være i salen. Klasserne står med 1., 2. og 3. klasse til venstre for scenen, 4. klasse har 
sin egen rolle, som mest foregår omkring scenen. 5. klasse står modsat scenen. 6., 7., 8., 9. og 10. klasse 
står til højre for scenen. Prinsessen og ridderen er fra 10. klasse. Forældre i de respektive klasser står 
opstillet langs væggen bagved eleverne. 
Klassernes farver: 
1. klasse: Citrongul 
2. klasse: Guldgul 
3. klasse: Orange 
4. klasse: Sort 
5. klasse: Rød 
6. klasse: Rødviolet 
7. klasse: Mørk blå 
8. klasse: Lys blå 
9. klasse: Grøn 
10. klasse: Hvid 
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Basartidende 
 
Mest for nye forældre 
Det er nu tid til at give en lille beskrivelse af skolens årlige julebasar. Det 
er ved den lejlighed, at skole og forældre har mulighed for i fællesskab 
at yde en stor indsats, som gerne skulle munde ud i en festlig dag med 
imponerende elevoptræden og elevudstillinger. Forskellige salgsboder 
med adventskranse, håndarbejder af al slags strikket og syede ting, 
legetøj gjort af ægte materialer, stenbod og en naturaliebod, fyldt med 
saft og syltede sager samt duftende nybagt brød, alt af økologisk og 
biodynamisk oprindelse, samt en biodynamisk grøntsagsbod. Der er 
suppe og pizzeria og kaffestue, hvor man kan hygge sig og slappe af i 
smukke omgivelser, med boller og kager i lange baner, alt hjemmegjort. 
I bogsalget kan man finde vedkommende læsning for store og små. Der 
er dukketeater, fiskedam og ponyridning for de mindste. Dagen slutter 
af med aftensmad i den lille sal, så alle kan gå mætte og tilfredse hjem. 
Der er ikke noget at sige til, at børnene ser frem til basaren, som en 
ganske særlig og spændende dag. 
Ved basaren har vi også en mulighed for at markere os udadtil og gøre 
opmærksom på vores eksistens og fortælle, hvad en Rudolf Steiner skole 
også står for. 
Samtidig er basaren også et økonomisk gode for skolen. Overskuddet er 
i tidens løb gået til mange forskellige forbedringer på skolen til glæde 
for vores elever. 
Vi håber, at alle igen i år har lyst til både at afsætte tid samt producere 
til basaren – både for skolens, børnenes og også for ens egen skyld, da 
det er en dejlig måde at være sammen med andre forældre på. 
Basaren afholdes i år lørdag d. 1. december. 
 

Om basarudvalget 
Basarudvalget består af helst 2 forældrerepræsentanter fra hver klasse. 
Basarrepræsentanterne i de enkelte klasser skal gerne vælges på 
skoleårets sidste forældremøde, så de er klar ved det kommende 
skoleårs start. Det er basarudvalgets opgave at koordinere basarens 
forskellige boder og aktiviteter. F.eks. fordeling af opgaver til de 
forskellige klasser, bodernes placering, hvilke aktiviteter der skal være, 
sørge for at der bliver trykt plakater og programmer, kontakt til presse 
og kommune og meget, meget mere. Desuden sørger repræsentanterne i 
de enkelte klasser for at organisere klassens forældre til at producere til 
klassens bod samt opsætning og pasning af denne. 
 

Basarmøder 
 
Det første basarmøde er allerede afholdt, så planlægningen er allerede 
godt i gang. 
Det næste basarmøde er: 
Mandag d. 24 september kl. 19 i 4. klasses lokale. 
Med venlig hilsen 
Basarudvalget 


