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APRIL - PÅSKE OG FÆLLESSKAB

Det er ikke en aprilsnar, at april snart er ved 
at rinde ud.

Det blev en måned med masser af dejligt 
forårsvejr – og den helt store begivenhed i 
løbet af måneden, udover naturligvis påske-
ferien, var vores skolelørdag, hvor forældre 
og elever bakkede så helt utroligt flot op om 
vores opstart på projektet: Havelaborato-
rium. Det kan I læse mere om andetsteds i 
nyhedsbrevet.

Forår og blå himmel har været kendeteg-
nende for måneden – og på arbejdslørdagen 
var vi også utroligt heldige med vejret. Det 
er nu engang sjovere at arbejde udendørs 
under en blå himmel end i øsende regnvejr.

Det fantastiske arrangement, hvor vi virkelig 
mærkede værdien af fællesskabet, sluttede 
af med fællessang nede foran sløjdlokalet – 
vi sang denne søde lille vise, som for mange 
år siden blev kendt med Povl Kjøller:

Det er forår, solen skinner 
Vi får røde æblekinder 
Solen skinner på violen 
Blomsten smiler op til solen.

Hør engang hvor fuglen synger 
Se hvor børnene de gynger 
Grenenes knopper de er fede 
Fuglen bygger sig en rede. 

I de mange dybe søer 
Er der massevis af frøer 
Børn som fanger haletudser 
De kan nemt få våde fusser. 

Pindsvin vågner op af dvale 
Katten svinger med sin hale 
Børn de hopper rundt og hinker
Solen smiler glad og blinker. 

SOLSKINSDAG I 
4. KLASSE
En dejlig solskinsdag i løbet af april kunne man, hvis man 
smuttede forbi 4. klasse opleve, hvordan eleverne havde 
en lille hyggestund i solskinnet udenfor klasseværelset. En 
hyggestund før det seriøse arbejde i hovedfag, hvor klassen 
arbejder med dansk og øver sig i at blive gode til skønskrift. 



April måned bød på en dejlig lang 
påskeferie, som alle forhåbentligt 
har nydt i fulde drag. 

Inden vi nåede dertil, var der lidt 
påskearrangementer rundt i de 
forskellige klasser. 

Her er der lidt udvalgte billeder fra 
nogle af de forskellige aktiviteter, 
der var på skolen i den forbindel-
se; Påskefrokost i 5. klasse, på-
skekyllinger i børnehaveklassen, 
påskelækkerier i madkundskab og 
påskesysler i 1. klasse.

PÅSKE
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FORÆLDREDAG – HAVELABORATORIUM
Som I alle er bekendt med, havde vi lørdag d. 2. april indkaldt til skolelørdag med opstart på projketet: Havela-
boratorium, og fremmødet var stort – ligesom arbejdsiveren.

Nedenfor kan I læse den pressemeddelelse skolen har sendt afsted til den lokale avis:

Steiner Skolen i Vejle har igangsat et havelabora-
torium med god hjælp fra Vejle Kommune igen-
nem Grøn Pulje.

I weekenden blev de første spadestik til noget stort 
taget på Steiner Skolen i Vejle. Der lød startskuddet 
nemlig på et projekt, som skal ende ud i et havelabo-
ratorium. 

Skolen har søgt og fået tildelt et større beløb til pro-
jektet fra Grøn Pulje igennem Vejle kommunes Grønt 
forum. 

Hvad er så idéen med det hele? Jo, målet med pro-
jektet er, at der skabes et udendørs klasserum, som 
vækker elevernes nysgerrighed og skaber rum for 
fordybelse gennem observation og praktisk arbejde.

Man vil lære eleverne, hvordan de ved brug af konkre-
te værktøjer – både praktiske og IT, kan skabe hand-
ling, som er forankret i en lokal biodiversitet.

Projektets omdrejningspunkt er CO2 binding gennem 
jord, jordkvalitet og jordbiodiver-sitet. Det er hensig-
ten, at projektet skal lære eleverne om mulighederne, 
fordelene og udfordringerne ved at binde CO2 i jor-
den. Projektet er forankret i Vejle Kommunes indsats-
områder som: Klimavenligt landbrug, håndtering af 
klimaforandringer og grønne indkøb.

Ønsket er, at eleverne igennem projektet bliver 
nysgerrige og handlekraftige, så de selv kan arbejde 
praktisk med klima- og biodiversitetsudfordringerne.

Det er helt i tidens ånd, at der fokuseres på biodiver-
sitet, som er en måde at arbejde med klimaet på - og 
styre det i en bedre retning. 

Det er en fornem og stor opgave at forberede nuti-
dens børn og unge på den store klimaopgave, så man 
er på Steiner Skolen i Vejle meget glade for at være i 
gang med projektet.

I lørdags d. 2. april mødte Steiner Skolen i Vejles 
elever, forældre og personale talstærkt op for at gøre 
skolen endnu grønnere. Det var en dag med høj ener-
gi, masser af glade smil og en stor fællesskabsfølelse.

Der blev påbegyndt arbejde på alt fra insekthoteller 
til et vildt blomstrende areal i stedet for en græsplæ-
ne. Ligeledes skal der bygges sommerfuglekasser og 
redekasser til fugle og en portal med klatreplanter. 
Dette og meget mere er en del af de mange idéer, der 
fortsat vil blive arbejdet med.

Se den lille film, som blev 
optaget på dagen på et af 
følgende links:

Film på Facebook

eller

Film på Linkedin

https://fb.watch/cG23G7YsIK/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6917718814386233344
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GOSPEL I LØGET KIRKE
Torsdag d. 21. april var 5. klasse i Løget Kirke og synge 
gospel.

Det var en helt utrolig fin og dejlig oplevelse, hvor flere 
af de voksne måtte kæmpe med en lille klump i halsen, 
ligesom der var mange glade kommentarer fra eleverne 
bagefter.

Tilbuddet om at deltage kom fra Skole-kirkesamarbejdet 
i Vejle Provsti. 

UKRAINE-STØTTE I KLASSEVÆRELSERNE
Selv om vi mener, at børnene skal forskånes for al for megen information omkring urolighederne i verden, så 
er det ikke muligt, at nyheden om Ruslands invasion af Ukraine ikke også får en plads i deres bevidsthed.

Især de større elever har selvfølgelig indblik i denne del af virkeligheden, og man kan se i nogle af klasseværel-
sernes vinduer, at de har brug for at tilkendegive deres sympati med Ukraine i den forbindelse.



MEIN 
TRAUMHAUS
5. klasse har i tysk sammen med Gunver arbej-
det med hovedtemaet: Indretning. Det er me-
ningen, at klassen skal lære navnene på forskel-
lige rum og ting i huset/hjemmet:  die Küche, 
der Flur, das Zimmer, die Toilette osv.

Som optakt til dette er de netop nu i gang med 
at skabe små huse med forskelligt interiør. Krea-
tiviteten er stor – der er plads til både tallerkner 
og småbitte planter. Så fint et projekt!
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FORÅRSBLOMSTER 

I 6. KLASSE
Christina fangede mig i forbifarten, 
da jeg besøgte 5. klasses tyskpro-
jekt – og bad mig kigge forbi 6. 
klasse, hvor væggen i øjeblikket er 
prydet af de skønneste billeder i 
gule farver med en mangfoldighed 
af forårsblomster. 



EURYTMIFORESTILLING 

I SALEN
En skøn spontan forestilling blev det pludselig til 
en dag i april. Lichteurythmie Ensemble – en pro-
fessionel eurytmigruppe fra Dornach i Schweitz, 
som var på turné i Danmark, skulle igennem Vejle 
og tilbød i sidste øjeblik før deres afrejse fra 
Skanderborg til Vidarskolen Dorthe Rosendahl at 
gøre stop hos os og vise deres talent.

Dejligt, når der pludselig dukker den slags uvente-
de gaver op.
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TALBØGER I 
1. KLASSE
Eleverne i 1. klasse har i øje-
blikket så travlt med at lave 
talbøger – og de bliver så fine. 
Se bare her...



EN ANDERLEDES 

MANDAG
4. klasse har fået en ny klasselærer. De er så hel-
dige, at Thelma er trådt til i stillingen som deres 
nye lærer efter Marc – og de er glade for hende.

Her er lidt billeder fra en anderledes mandag, 
hvor klassen fik lov til at bevæge kroppen i Lin-
dehuset med dans og akrobatik.
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9. KLASSE 
I KØBENHAVN
9. klasse har været på klassetur i København 
sammen med Jannie K., og der var fokus på det 
sociale, derfor var der megen fritid rundt i stor-
byen. Dog var der planlagt en fælles aktivitet 
om dagen. De besøgte bl.a. Kronborg, Guinness 
World Records Museum, Ripley’s Believe It or 
Not! Museum osv.

Her er et lille billedgalleri fra turen.
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AK KAN ALT!
En besked tikkede ind på telefonen fra Gosia med denne 
tekst: AK kan alt! 

Gosia fortsatte beskeden således: Anna Kathrine havde 
1. klasse og børnehaveklassen sammen i fredags, da 
Anna-Sophia var fraværende. AK havde meget travlt, 
men det var også hyggeligt for klasserne, at de skulle 
spise sammen. 

Sammen med teksten sendte Gosia lidt billeder fra den 
travle og hyggelige dag.

PLAY!GROUND LIVE 
I SALEN
Vi har på skolen atter i år haft besøg af PLAY!GROUND 
LIVE. Det var så stor en succes sidste år i maj, at vi be-
sluttede, at det absolut måtte betyde en gentagelse.

PLAY!GROUND LIVE startede som et pilotprojekt med 
EU-støtte. Der var tale om et koncept, som skulle udgø-
re et legerum for musikalsk udfoldelse, som samtidig 
skulle foregå live. Dette giver unge musikere i alderen 
15-22 år mulig¬heden for at ”lære ved at gøre” – med al 
den spontanitet og improvisation, som finder sted på 
en livescene.

Bo Stief, der er garvet musiker og diri¬gent, har den 
ledende rolle som vejleder i projektet, og hvert år 
sammensættes et nyt hold musikere, der udgør PLAY!-
GROUND LIVE.



KONCERT PÅ 
AUDONICON 
8. klasse gav d. 21. april koncert 
på Audonicon, og den gik over al 
forventning.

De leverede flot musik fra start 
til slut med stor koncentration og 
kun en smule nervøsitet. Publikum 
bestod af en lille håndfuld foræl-
dre/bedsteforældre og 4 klasser 
fra Skanderborg-skolen.

SAMVÆR OG SOL
KLassen var heldige med vejret og 
kunne nyde pauserne (de få der 
var) udendørs, - mens de spiste 
kage.

EN FOR ALLE - ALLE FOR ÉN
Eleverne talte også lidt om socialt 
øjemål undervejs. Hvor kan jeg 
gøre gavn? Er der nogen, der har 
brug for hjælp?

MAD OG DRIKKE
En stor tak fra holdet til alle, der 
bidrog med mad til deres ophold. 
De fortæller, at de spiste som de 
rigeste grever. 

NÅR ENDEN ER GOD, ER 
ALTING GODT
Selv om det ikke var søvn, klassen 
havde fået mest af, var der højt 
humør på vejen hjem i bussen.
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