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Bente Larsen går på pension

Bente Larsen går på pension den 15. 
november. Det er den korte nyhed. 
Den meget større er, at en æra på 
skolen slutter. 

Bente Larsen har været så længe på 
skolen, at kun en enkelt ansat har 
været her nogle måneder længere36 
år! 

Hun har gennem årene sørget for at 
holde kollegiet serviceret med alt 
tænkbart, og en del utænkbart også, 
kan man roligt sige. Og også de 
enkelte kolleger har fået råd om alt fra 
forskud på lønnen til at klare livets 
genvordigheder.

Bestyrelsen er også blevet hjulpet på 
bedste måde, eller måske skulle man 
sige bestyrelserne, for der har virkelig 
også været mange forskellige 
mennesker der gennem årene. 

Forældre har fået hjælp til en 
mængde praktiske sager, og 
forældrene skal tælles i tusindvis. 

8. klasse opfører 
Snedronningen

Torsdag den 9. november

 kl. 19.00 i den store sal
Alle er velkomne

Snedronningen er H. C. Andersens 
klassiske eventyr, som 8. klasse nu 
opfører i en ny dramatiseret udgave. 
Historien om den lille Gerda, der drager 
alene ud i den vide verden, for at lede 
efter sin forsvundne ven Kay, der har 
fået en troldsplint i øjet og en anden i 
hjertet. På sin vej møder hun bl.a. 2 
krager, en prins og en prinsesse, en 
røverbande, et rensdyr og to kloge 
koner, der alle hjælper hende videre 
frem mod Snedronningens slot, hvor hun 
finder Kay. Han er i Snedronningens 
magt, men troen på det gode i Gerdas 
rene, uskyldige hjerte overvinder, med 
englenes hjælp, de mørke kræfter. 
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Alle har kunnet hente hjælp på 
kontoret lige fra Bente Larsens 
healende fingre, når det gælder de til 
enhver tid værende lunefulde 
kopimaskiner, over Bente Larsens 
erfaring, når det gjaldt om at holde 
ministeriet glade med diverse detaljer 
om skolens forhold og til de store linjer 
i skolens regnskaber og budgetter. 
Både indadtil og udadtil har Bente 
Larsen i stor grad været med til at 
tegne skolen. 

Det kan man kun, hvis man har en 
storhed i sin væremåde, så alle bliver 
behandlet værdigt og venligt. Og det 
har man altid kunnet regne med på 
kontoret: elever, forældre, lærere, 
tekniske medarbejder, 
bestyrelsesmedlemmer, ministeriets 
folk, leverandører, måleraflæsere, 
forsikringsmæglere, og så har jeg 
sikkert glemt nogle endda. 

Kontoret, ja, men hvad er det? 
Gennem tiderne har Bente Larsen 
fundet sig fler 
arbejdsstederførstesalen af villaen 
Orevej 4, sammen med en god 
kollega, fru Jannerup. Efter det i et 
smalt, gammelt lokale øverst i den 
ældste skolebygning over den 
nuværende børnehaveklasse; på den 
tid alene om at styre skolens praktiske 
anliggender, omgivet af ældgamle 
kontormøbler og med en aldeles 
mystisk farve på væggen. Og nu ligger 
kontoret midt i skolen, som alle ved, 
så Bente Larsen kan se, at alt går 

rigtigt til udenfor. Skolens 
midtpunkt. 

Bente Larsen har set skolen vokse 
til og med 12. Klasse, herefter gå 
gennem en stor krise, der 
resulterede i et meget stærkt 
faldende elevtal og truede med at 
ødelægge skolen. Derefter kom en 
opgangsperiode og nu i dag er vi 
over 300 elever og tallet har været 
stabilt i en lang årrække.  Ikke 
mindst takket være Bente Larsens 
evner, indstilling, effektivitet og 
sindelag.

Vi var nogle, der rystede i alt, hvad 
der kunne rystes i, da Bente Larsen 
fortalte om sit ønske om at gå på 
pension, men ..........  selvfølgelig 
har hun sørget for en god 
efterfølger. Susanne Trane har i et 
stykke tid arbejdet sammen med 
Bente Larsen på kontoret, og er 
blevet sat ind i de mange 
arbejdsgange, der er. 

Fra kollegiet skal der lyde et meget, 
meget stort tak for alt det Bente 
Larsen har betydet for skolen. Hele 
skolen vil gerne sige tak til hende 
den 15. november klokken 10.15, 
og fejre hende med sang, taler og 
gaver. Gæster er velkomne.....

På kollegiets vegne
Torben Jexen Larsen 
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MODTAGELSE AF “RUNDT OM SKOLEN”
Vi hører på redaktionen jævnligt om nogen, der har problemer med at 
melde sig til modtagelse af “Rundt om Skolen” og om andre, der ikke 
modtager ROS, selvom de er tilmeldt.
De, der har disse udfordringer, kan af gode grunde ikke læse dette, 
men I, der får ROS, er meget velkomne til at videregive meddelelsen 
om, at “Rundt om Skolen” kan læses og downloades fra skolens 
hjemmeside

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

Der arbejdes hen imod et nyt system til udsendelse af ROS. 

Kom til koncert på Rudolf Steiner Skolen 
med Storstrøms Symfoniorkester, 

strygerne
Torsdag den 16. november kl. 19.30

PROGRAM

Felix Mendelssohn Bartholdy: Symfoni for strygere nr 1. 10’
                      Allegro, andante, allegro
Petris Vasks: Violinkoncert, "A distant light” 30’ Solist: Stéphane Tran Ngoc
                      Andante – Cadenza 1 / Cantabile / Mosso – Cadenza 2 / Cantabile 
Agitato – Cadenza 3/ – Tempo di Valse / Andante
 
Pause
 
Antonio Vivaldi: Koncert for Strygere i g-moll. 6’
                      Allegro, largo, allegro
Ernst Bloch: From a Jewish life. 13’ Solist: Tobias Gørvild Lautrup

Andante moderato
Edward Elgar: Adagio for Strygere og harpe. 4’
                      Adagio
Carl Nielsen: Lille Suite for Strygere. 15’
                      Præludium, Intermezzo, Finale
Traditionel: Greensleeves Variationer. 5’
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fortsættes….

Basar Tidende
Klasseopgaver
Til basaren, lørdag den 2. 
december, er det vigtigt, at I 
deltager i alle de forberedelser, 
der er i jeres børns klasser op til 
basaren, men på selve dagen skal 
I først og fremmest deltage i jeres 
ældste barns klasses opgave. 
Klassekontaktpersonen vil 
koordinere vagtlisterne. Disse vil 
blive sendt rundt til alle, hvis ikke 
andet er aftalt.     

For at alle kan komme til at se 
deres børn optræde, vil der blive 
en del bytten af opgaver klasserne 
imellem.

KLASSEOPGAVER OG
KONTAKTPERSONER

Børnehaveklassen: 
Indrette nissehus med salg af 
æbleskiver samt oprydning.
Kontaktpersoner:
Katrine Hansen 42711173
Jacob Bagge 29918636
Dorte Vincentsen22994081

1. klasse: 
Lave pizzaer til pizzeria, hjælpe i 
suppebod.  Opsætning af denne bod 
samt oprydning. 
Kontaktpersoner:
Jo-Anna Sillemann
42717201
Tanja Bruun Jørgensen
30801515

2. klasse :
Producere saft, syltetøj, sund slik, 
bage brød og hvad I ellers kan 
komme på til naturalieboden. 
Opsætning af bod, prismærkning af 
varer, pasning af denne bod samt 
grøntsagesbod, og oprydning af 
begge boder. Hjælpe i 
håndarbejdsbod. 
Kontaktpersoner:
Marleen Kolding 22829313
Katrine Brøndsted
22575379
Sonja Preusche 60243856

3. klasse : Sy, strikke eller lignende til 
håndarbejdsbod. Sætte denne bod 
op, prismærke de afleverede ting, 
passe boden og oprydning af denne. 
Hjælpe i naturaliebod.
Kontaktpersoner:
Maria Fjord    22274562
Gry Pil 28188475
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4. klasse: 
Binde adventskranse. Sætte 
adventskransebod op, passe denne og 
oprydning. Hjælpe i tombola og 
kaffestue.         
Kontaktpersoner: 
Kirstine Søgaard     28407234
Jane Møllbach        28930697

5. klasse 
Indsamle gaver til tombolaen hos 
byens handlende. Opsætning af 
tombolaen, passe boden og oprydning 
af denne. Hjælpe i adventskransebod.
Kontaktpersoner:
Dorte Sandbirk                27102012

6. klasse:
Komme med gaver til fiskedam - 
aftales nærmere med læreren. 
Eleverne passer denne bod. Lave 
aftensmad, arrangere bod til 
aftensmad og pasning/oprydning af 
denne. Hjælpe i pizzeria og suppebod.
Kontaktpersoner:
Charlotte Henckel 26273044
Vibeke Hemme 31147111

7. klasse: 
Hente gran, aftales med klasselærer. 
Lave aftensmad, arrangere bod til 
aftensmad og pasning og oprydning af 
denne. Eleverne står for spøgelseshus.
Kontaktpersoner:
Rose Andersen 40764738
Charlotte Larsen       25349896

8. klasse:
Lave suppe til suppebod.  Opsætning 
af denne bod samt oprydning. Hjælpe i 
pizzeria.   Opsætning af vaffelbod og 
pasning af denne. Hjælpe eleverne, 
som står for popcorn. Hjælpe i 
tombola.
Kontaktperson:
Michael Halder 50418951
Anjo Page 55967010

9. klasse: 
Opsætning af kaffestue, pasning af 
denne og oprydning. Hjælpe i 
tombola. Lave vaffeldej til vaffelbod. 
Eleverne står for bolsjebod.
Kontaktpersoner:
Charlotte Ubbesen       24635120
Maria Sommerstedt:   22475810

10. klasse
Opsætning af kaffestue, pasning af 
denne og oprydning. Hjælpe i 
tombola.
Bage honninghjerter og kagehuse til 
naturalieboden. 
Kontaktperson:
Lotte Krog         22786887

Kaffestue
Hanne Larsen            40746545

Afleveringstider
Tombola - naturaliebod - 
håndarbejdsbod Alle gaver bedes 
afleveret fredag 1/12 kl. 8-8.30 og 

fortsættes….
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12-15 i kemilokalet eller klassen overfor (6. klasse). Det er vigtigt, at 
gaverne kommer fredag, da det ellers er svært at få prismærket det hele. 
Friskbagt brød kan vente til lørdag.
Kaffestue
Kager og andet bedes afleveret lørdag 2/12 kl. 10-11 i køkkenet.

Kageseddel bedes udfyldt og nederste del afleveres til klasselæreren 
senest onsdag den 15/11.

Sidste basarmøde:      

mandag den 13/11 kl. 19.00.   
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BASAR KAGESEDDEL 
Her er kagesedlen, som bedes afleveret til klasselæreren senest onsdag den 15. november

   Rigtig god bagelyst!     

Til opslagstavlen hjemme
Jeg kan levere lørdag den 2. december mellem kl. 9.30 – 11.00 

Skriv venligst antal
…….lagkager
…….skærekager
…….tærter
…….boller og smør, helst nybagt fra samme dag
…….ost i skiver
…….færdiglavet æblekage og piskefløde
…….sandwich, enkeltvis pakket i plastfilm
…….muffins
…….saft
…….andet

Brug helst biodynamisk / økologisk mel og andre ingredienser af god kvalitet Sæt venligst et skilt, der oplyser 
kagens art (f.eks. "gulerodskage"). HUSK AT MÆRKE FADE OG SKÅLE MED NAVN OG KLASSE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Til klasselæreren
Jeg kan levere lørdag den 26. november mellem kl. 9.30 – 11.00 

Skriv venligst antal
…….lagkager
…….skærekager
…….tærter
…….boller og smør, helst nybagt fra samme dag
…….ost i skiver
…….færdiglavet æblekage og piskefløde
…….sandwich, enkeltvis pakket i plastfilm
…….muffins
…….saft
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9. november, store sal
Snedronningen, 8. klasse

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

16. november kl. 19.30
Storstrøms SymfoniOrkester

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. (For tiden delvis ude af drift)
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 93

Glemmetøj
Kassen med glemt tøj står under trappen i 
den hvide bygning. 

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

Kalenderen
&

Andre ting

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

