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Rundt om Skolen, 41/2017

Torsdag den 5. oktober var 7., 8., 9., og 10. klasserne i 
København. Anledningen er en takkekoncert, arrangeret af 
Sammenslutningen af Steinerskolerne i Danmark og 
Initiativgruppen 11./12. klasse, som kæmpede en lang kamp for at 
bane vejen for Steiner-HF, den første karakter- og eksamensfri 
ungdomsuddannelse i gymnasiereformen. Det er et historisk 
tidspunkt for Steiner Skolerne i Danmark, og det blev markeret med 
en musikalsk takkekoncert med 600 elever fra hele landet udstyret 
med violiner, blæseinstrumenter og skønsang. Det hele foregik på 
trappen af Rigsstadsgården i forbindelse med åbningsdebatten. 
Repræsentanter fra alle partier, som har bidraget med at få aftalen 
på plads, var inviteret. 
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Til skolelørdag d. 28. oktober er der igen foredrag om 
Steiner HF mens eleverne har hovedfag. Kom og hør 
mere om Undervisningsministeriet nye godkendelse af 11. 
og 12. klasse, som en gymnasiel ungdomsuddannelse.
Læs mere i næste udgave af Rundt Om Skolen - og sæt 
allerede nu kryds i kalenderen.

Foredrag til næste 
månedsfest
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Basartidende
For både nye og gamle forældre
Hvis håndarbejdsboden og også naturalieboden igen i år skal bugne med 
flotte hjemmelavede sager, er det ikke for tidligt at begynde at tænke på, 
hvad hver især kunne have lyst til at gå i gang med. Det kunne jo være en 
god beskæftigelse til de mørke efterårsaftener. Selv om der vil være 
specielle klasser knyttet til disse boder, er det nødvendigt, at alle forældre 
har dem i tankerne.

Håndarbejdsboden
Denne er for skolen en meget vigtig bod. Det er blandt andet her, at vi kan 
vise vores holdning til kvalitet i materialer og form. Det er en glæde at 
kunne sælge de mange smukt forarbejdede ting. Håndarbejde kan være af 
stof ( uden tegneserietryk ) og garn, træ, ler, papir, mm. f.eks. sokker, uldent 
undertøj, vanter, tøjdyr, dukketøj, kæpheste, dukkesenge, træskamler, 
julekrybbe, dukkestue, dukkestuemøbler, dukkekrus, -tallerkner, -skåle, -
potter og -pander, engle, stådukker, marionetdukker, div. julepynt og meget, 
meget mere.

VIGTIGT !
Kun naturmaterialer som uld, silke, bomuld, hør osv. bør anvendes.

Naturalieboden
Til denne bod kan der f.eks. laves: marmelade, gele, saft, chutney, glaserede 
æbler, syltede asier/rødbeder, sundt slik, småkager i poser, brød og lign. 
Brug helst biodynamiske og økologiske råvarer.

Kaffestue
Det er vigtigt at alle forældre leverer til kaffestuen for at der er nok bagværk. 
Allerede nu er det en god ide at overveje hvilken kage, der vil være bedst at 
aflevere til kaffestuen. Kageseddel, som bedes udfyldt af forældrene, følger 
senere.
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Basartidende ekstra

Stenboden står på nuværende tidspunkt uden nogen, der har det 
endelige ansvar for den. Vi håber meget at kunne samle et hold, som i 
fællesskab kunne dele denne opgave. Findes der blandt forældrene 
nogen, som har en  interesse i sten og også gerne viden derom, må de 
meget gerne kontakte :

Maria Fribert, som er forælder i 1. og 3. klasse.     Tlf. 29881109

Hvis nogen sammen med Maria kunne tænke sig at deltage i denne 
opgave, vil de naturligvis blive frataget de opgaver, der ellers ville 
være på selve basardagen.

Mvh. Hanne Larsen 

Næste basarmøde
Mandag den 30. oktober kl. 19.00 i fjerde klasses lokale.

Basaren afholdes d. 2. december

Med venlig hilsen 
Basarudvalget
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Kalenderen 
&

Andre ting

14.-22. oktober
Efterårsferie

28. oktober
Skolelørdag

30. oktober kl. 19
Basarmøde i 4. klasses lokale

13. november kl. 19
Basarmøde i 4. klasses lokale

2. december
Basar

4. december
Basarfri / fridag

20. dec - 7. januar
Juleferie

i

Modtagelse af skolebladet på 
e-mail
Man kan selv tilmelde sig modtagelsen af ROS 
på e-mail.
Det gøres på
www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen,
hvor der også kan laves afmelding/ændringer.
Det er nu også muligt at læse og downloade skolebladet 
samme sted

Kontaktudvalget
På skolen er klasselæreren den 
naturlige kontaktperson for forældrene, 
men derudover 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 sammensættes ud fra den 
aktuelle situation.

Kontaktudvalgets medlemmer:

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

Fra bestyrelsen:
Jan Jaap Cramer:

   24 76 41 93Glemmetøj
Kassen med glemt tøj står under 
trappen i den hvide bygning. 

Kalenderen

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

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

