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Rundt om Skolen, 43/2017

10.15	går	vi	i	salen	0l	optræden

Første	klasse:	fløjte	og	sang		

Sje2e	klasse:	lille	vers	på	la7n

Anden	klasse:	tysk	og	engelsk	sang

Fjerde	klasse:	dansk	kanon

Femte	klasse:	Der	Hase	und	der	Igel

	

BageAer	er	der	lørdagscafe	med	de	store	
elever,	som	ellers	har	været	i	brobygning	i	
ugen	op	7l	lørdagen.	Noter	gerne	mobile-
pay	nummeret	herunder,	så	det	ikke	først	
skal	tastes	ind,	når	man	når	7l	betalingen.	
Så	bliver	køen	7l	kagerne	dejlig	kort:		5095	
3339

Venlig	hilsen

Anne	Kirs7ne	Rønhede	og	Torben	Jexen	
Larsen	

Program:	

7.55	morgensang

DereAer	går	eleverne	7l	deres	klasser,	
og	der	er	et	arrangement	for	
forældrene	om	Steiner-hf.	Nogle	vil	
vide,	at	folke7nget	har	vedtaget	en	ny	
gymnasielov,	hvori	steinerskolerne	er	
nævnt	ved	navn	og	får	7lladelse	7l	at	
opre2e	frit	HF,	uden	eksamen	og	uden	
karakterer.	Chris7na	Wilhelmsen	fra	
steinerskolernes	sekretariat	kommer	og	
fortæller	om	denne	spændende	
udvikling.	Der	er	børnepasning	for	
mindre	søskende	i	den	store	passer,	7l	
de	forældre,	der	går	7l	foredrag.

	

Velkommen til 
månedsfest 

den 28. oktober
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Foredrag om Steiner HF med 
Christina Vilhelmsen 
lørdag den 28/10 kl 8.05 
i Eurytmisalen

"Torsdag d. 5.oktober takkede alle 
landets steinerskoler politikere fra 
alle partier på Christiansborg ved en 
takkedemonstration i form af en 
koncert, bannere og glæde med ca 
900 deltagende elever, forældre og 
lærere fra steinerskolerne. Rudolf 
Steiner Skolen i Vordingborg deltog 
også med de flotteste bannere! 

Hvad takkede vi så for?
Gymnasiereformen fra 2016 har gjort 
det muligt, at drive steinerskolernes 
ungdomsuddannelse med 11. og 
12.klassetrin som en eksamens- og 
karakterfri HF, Steiner HF. 
Det bliver Europas første godkendte 
ungdomsuddannelse med karakter- 
og eksamensfrihed, som er formelt 
adgangsgivende til det videregående 
uddannelsessystem.

Godkendelsen er blevet til efter 10 
års arbejde. Arbejdet har omfattet et 
tæt samarbejde mellem landets 
skoler, en forskningsrapport fra DPU, 
udgivelsen "Leve Helheden", 
dokumentationer fra Danmarks 
Statistik,et utal af møder på 

Christiansborg m.m..  

Arbejdet har primært været drevet 
af forældre fra steinerskoler. Stærkt 
motiveret af et dynamisk og godt 
samarbejde, en stædig 
vedholdenhed for at lykkes, men 
fremfor alt en stor kærlighed til 
Rudolf Steiners pædagogik, som 
den udfolder sig på skolerne og 
som den er tænkt i sit ideal. 
Det er således den 12-årige skole 
med med dens brede vifte af fag og 
pædagogiske frihed, der har fundet 
godkendelse med Steiner HF. 
Med godkendelsen følger en række 
ydre krav, som skolerne skal 
indrette sig under, for at kunne 
opnå tilskud og så eleverne kan 
modtage SU m.m.
Det arbejdes der med 
implementeringen af i et fælles 
projekt på tværs af skolerne.

Gennem oplæg, spørgsmål og 
dialog vil Christina Vilhelmsen 
fortælle om betydningen af Steiner 
HF og inddrage jer forældre i, 
hvordan Steiner HF kan blive en 
del af jeres skole. 
Christina Vilhelmsen, projektleder 
for implementering af Steiner HF, 
Sammenslutningen af 
Steinerskoler i Danmark."
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BASARTIDENDE
Basaren nærmer sig med hastige 
skridt, og vi håber, at alle har afsat 
lørdag den 2. december til dette formål, 
så vi i fællesskab kan få en flot og 
indtægtsgivende basar.

Basarudvalget er i fuld gang med den 
overordnede planlægning.

FÆLLES OPGAVER: 

Tombola:
Husk 4 gode gaver pr. familie! . Dog er 
det blevet aftalt at 5. klasse, som står 
for denne bod bedes komme med 6 
gaver pr familie!!!Tombolaen er en bod, 
som altid giver stort overskud,og det er 
dejligt. Vi har de sidste år prøvet at 
stramme op omkring gevinsterne og 
dette vil vi naturligvis gøre igen i år. 
Byens handlende er meget flinke til at 
give gaver til tombolaen, og det er vi 
dem dybt taknemmelige for.
Hver familie på skolen bedes også 
komme med 4 gode gaver til denne 

bod, og vi mener virkelig gode gaver. 
Gaver, som man selv kunne ønske at 
vinde, gaver af god kvalitet og gerne 
hjemmegjorte og noget, der er i 
skolens ånd. Det behøver ikke at 
være særlig dyrt. Det kan betale sig 
allerede nu at kigge efter noget, så er 
der større mulighed for at finde noget 
til rimelig pris og god kvalitet, end når 
man er i sidste øjeblik.
Gaverne skal ikke pakkes ind !!!
Undgå legetøj af plastik og 
alkoholiske drikke og husk, at det 
ikke er et loppemarked, hvor man 
kan komme af med det, man ikke 
bruger eller bryder sig om. Vi håber, I 
tager vel imod denne opstramning og 
vil være med til at højne kvaliteten i 
tombolaen igen i år.
Forhåbentlig er alle godt i gang med 
at producere til både håndarbejdsbod 
og naturaliebod.
Der er klasser tilknyttet disse boder, 
men hvis de virkelig skal bugne med 
flotte og dejlige, hjemmelavede 
sager, er det nødvendigt, at alle 
forældre har disse boder i tankerne. 
Igen i år prøver vi at lave en særlig 
julebod, så alt, hvad der har med jul 
at gøre, er meget velkomment.
 
Håndarbejdsbod:
Håndarbejde kan være af stof og 
garn, træ, ler, papir m.m., f.eks. 
sokker, uldent undertøj, vanter, 
tøjdyr, dukketøj, kæpheste, 
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dukkesenge, træskamler, julekrybbe, 
dukkestue, dukkestuemøbler, 
dukkekrus, - tallerkner,- skåle, - 
potter og -pander, engle, stådukker, 
marionetdukker, diverse julepynt og 
meget, meget mere. Sæt en pris på 
det, du afleverer, så de, der sætter 
boden op, har noget at gå ud fra.
Vigtigt!
Kun naturmaterialer som uld, silke, 
bomuld, hør osv. bør anvendes.

Naturaliebod:
Til denne bod kan der f.eks. laves: 
marmelade, gele, saft, chutney, 
glaserede æbler,syltede asier /
rødbeder, sund slik, småkager i 
poser og lignende. Også hjemmebagt 
brød af alverdens slags, Husk at 
sætte etiket på med varedeklaration. 
Brug biodynamiske og økologiske 
råvarer.

Små cellofanposer til indpakning 
kan hentes på skolens kontor, 
når vi nærmer os. Sæt ligeledes 
her en pris på det afleverede.

Kaffestuen:
Vi håber, at alle traditionen tro vil 
være med til at bage alle de 
lækre kager tilkaffestuen, så nu 
er det tid til at overveje, hvilke 
kager I ønsker at levere. 

Kageseddel følger en af de 
næste uger.

Basarudvalget ser frem til at få 
arrangeret en rigtig god basar og 
håber, at alle forældre vil støtte 
op om dette, ligesom de plejer.

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

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

&
Andre ting

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. 

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

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

