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VELKOMMEN TILBAGE 
Tiden iler afsted – og især en som-
merferie kan gå hurtigt. Vi håber, at 
alle har nydt sommeren, og har fået 
ladet energidepoterne godt op.

Vi er i hvert fald helt klar til at tage 
fat på et nyt skoleår med glæde og 
begejstring - og er spændt på, hvad 
det nye år bringer - og byder jer alle 
hjertelig velkommen tilbage.

Alle planlagte aktiviteter er lagt i 
skolens kalender på hjemmesiden, 
som altid opdateres løbende hen 
over skoleåret, så har du brug for 
et klart overblik, er det altid et godt 
sted at orientere sig: http://steiner-
skolen-vejle.dk/kalender-3/

De første skoledage har været vir-
keligt varme. Man må sige at sen-
sommeren viser sig utroligt gavmildt 
med det skønneste sommervejr – 
dog kan man ikke undgå at mærke, 
at sommeren går på hæld. 

Aftenerne er ikke længere så lyse, og 
snart bliver det tid til at gå efteråret i 
møde – men lige nu nyder vi høstens 
tid og sensommeren med alle dens 
gaver.

Sensommervise
Æbler lyser rødt på træernes grene,
høsten går ind.
Går igennem skoven ganske alene,
stille i sind.

Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.

Her har børnehaveklassen deres første maletime, hvor de oplever 
hvordan gul og blå blander sig med hinanden og skaber en ny far-
ve; nemlig den grønne ;) 

GRØN 
ER HÅBETS FARVE

http://steinerskolen-vejle.dk/kalender-3/ 
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Torsdag d. 11. august var årets første skoledag var. Der var en 
sitrende og intens stemning i luften. Alle elever og voksne var 
så glade og forventningsfulde efter igen at møde hinanden 
efter en lang sommerferie. Der var så mange historier, der 
skulle fortælles og så mange genforeningskram, der skulle 
gives.

Vi havde besøg af vores fotograf på første skoledag, og han fik 
fanget mange dejlige øjeblikke med glade børn - både udenfor 
i det flotte vejr og indenfor til den første undervisning i det 
nye skoleår. Det hele blev hurtigt redigeret sammen til en lille 
video, som vi har delt på de sociale medier, så alle kan få et 
indblik i, hvor dejlig en skole vi har.

Det nye skoleår byder på nye klasselærere i nogle klasser: 

Thelma startede allerede i slutningen af sidste skoleår, men er 
stadig en af ”de nye”. Hun fortsætter det gode job som klasse-
lærer i 5. klasse. 

Derudover er Amalie klasselærer i den nye 1. klasse, og Daniel 
er netop startet som klasselærer i Majkens tidligere klasse, 
som nu er 4. klasse. 

Af andre nyheder på lærerfronten kan nævnes, at Jannie Juul-
sen deler klasselæreropgaven i 8. klasse med Martin, som nu 
står for ledelsen af skolen. Martin underviser nu kun i fysik og 
kemi i overskolen – og vores nye matematiklærer, som også 
først startede efter sommerferien, hedder Malou. 

Vi er glade for at byde velkommen til de nye medarbejdere 
her på skolen.

Som informeret om i forældremail kommer vi også til at sige 
farvel til to medarbejdere; Jannie Kongsgaard og Jason Veitch 
i løbet af det kommende halvår - det gør vi for at rette op på 
skolens økonomi.

FØRSTE 
SKOLEDAG
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1.KLASSE 
OVER BROEN
Den første skolelørdag i det nye skoleår var lørdag 
den 13. august,

Traditionen tro var det den nye første klasses tur til 
at gå hen over broen, som symboliserer overgangen 
fra børnehaveklassen til skolelivet. Det er en fin lille 
ceremoni, som foregår i Salen under overværelse af 
klassens forældre og elever fra de øvrige klasser på 
skolen. Efter ceremonien havde klassen deres aller-
første rigtige skoletime med deres nye lærer Amalie. 

Nu følger en tid, hvor der er meget nyt, som skal læ-
res, og vi glæder os som altid til at følge den rivende 
udvikling, der kommer til at ske med de små elever. 
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Af Marie Magni

I 6. klasse er der blevet 
læst i, talt og skrevet om 
”Børnene fra Pompeji”, og 
første arbejde i periode-
hæftet er afleveret. Hvad 
mon de andre har skre-
vet? Hvordan sætter de 
deres tekst op? Har de fine 
illustrationer, jeg kunne 
blive inspireret af? På en 
ganske almindelig mandag 
studerer vi hinandens 
tekster og suger til os af 
gode idéer.

BØRNENE FRA POMEJI



NYE 
VIOLINISTER
Af Marie Magni

Så fik 5. klasse endelig 
lov til at tage en violin 
med hjem. 

Stolte - og med rette - 
forlader flokken en time, 
der gik aaalt for hurtigt. 
Dem skal vi heldigvis 
have mange flere af.

Af Mette Dahl

Så skete det som børnene, og ikke 
mindst Jacob havde ventet på hele 
sommeren. Fire små høns er flyttet 
ind i børnehaven og er på skøn-
neste vis blevet en del af familien 
Birkely.

Allerede før sommerferien gik 
Jacob sammen med børnene i 
gang med at bygge det fineste lille 
hønsehus samt gård. Børnene del-
tog med stor iver. Der blev savet, 
banket søm i, pudset osv. Vi holdt 
rejsegilde, og efter ferien stod det 
lille fine hus klar. 

Jacob tog en tirsdag fire børn med 
på ladcyklen ud til Kastanjely og 
hentede de fire børns. 
Fire børn og fire høns i en ladcy-
kel retur til børnehaven. Børnene 
havde en fest.

Jacob fortæller:
” Dagen kom, hvor vi skulle hente 
vores fire længe ventede høns fra 
kastanjely. 

Karamel, Tut, Sirup og Bråk er blot 
et udpluk af de navne, som børnene 
har budt ind med indtil videre. 

Vi har i børnehaven længe snakket 
om, at et lille hønsehold vil passe 
perfekt ind til haven og pædagogik-
ken. 

Tanken er, at pasningen af hønsene 
bliver en naturlig del af de praktiske 
opgaver, som børn og voksne vareta-
ger sammen i løbet af dagen. Det vil 
primært være de største børn, som 
vil blive fodermestre - og sammen 
med en af de små som deres hjælper, 
vil stå for pasningen på skift.

Vi har i vores kreds haft nogle gode 
snakke om hvordan vi bedst muligt 
sørger for, at vores dyr har det godt 
i vores børnehave. Og da snakken 
faldt på hvad vi skal bruge den skøn-
ne gave fra hønsene til; altså ægge-
ne, var der ingen tvivl hos børnene: 
PANDEKAGER!!”

Og til sidst en lille stjernestund: 
Hver dag under hvilestunden 
hviler alle, undtaget de små, 
som skal puttes rigtigt på tæp-
per henne ved hønsene. De høns 
er en gave for børnehaven.

HØNS I 
BØRNEHAVEN
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SHELTERTUR  

FOR 7. OG 8. KLASSE
Af Tanja Broch Nielsen

7. og 8.klasse startede det nye skoleår med en fælles 
sheltertur til Vingsted. 

Torsdag morgen snørede vi vandreskoene og gik afsted 
i fuld sol på en skøn tur på 16 km til shelterpladsen i 
Vingsted. 

Her nød vi sommervejret, soppede, lavede bålmad og 
hyggede os i hinandens selskab. 

7. og 8. klasse deler nu bygning og skal have valgfag 
sammen, så det var en oplagt mulighed at tage afsted 
sammen og lære hinanden bedre at kende. 

Nogle sov i shelter, andre i telte og nogle sov under åben 
himmel.



ARBEJDE MED ULD 
I 3. klasse er der i fortællestoffet fokus på de gam-
le håndværk; landbrug, handel, fiskeri, smedning 
og meget mere. Udover den læring, som elever 
får igennem fortællestoffet, så arbejder de også 
ofte rent praktisk med forskellige håndværk. 

Som en del af denne tradition er 3. klasse i øje-
blikket i fuld gang med at lave garn. Det er en lang 
arbejdsproces, hvor uldet først vaskes og kartes 
og til sidst spindes til garn. Dette garn skal elever-
ne bruge til at væve en lille hyrdetaske eller noget 
andet spændende.

Eleverne går til opgaven med stor begejstring, og 
de føler en helt særlig glæde ved resultaterne i 
sidste efter at have fulgt processen helt fra start 
til slut. Denne praktiske øvelse er med til at give 
barnet en tro på egne evner.

Et andet lille håndarbejdsprojekt, som klassen 
har gang i, er plantefarvning af fløjtehylstre, som 
eleverne hæklede i 2. klasse. Se billederne af 
elevernes flid.
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DEN FYNSKE LANDSBY   
OVERNATNING PÅ SKOLEN
En skøn sommernat sov 3. klasse ude i skolegården 
under åben himmel efter en dejlig tur i Den fynske 
landsby om dagen. 

Det var en storslået oplevelse - og flere forældre 
bidrog med assistance til klasselærer Anne. 

Der er ikke nogen tvivl om, at sådan en oplevelse er 
fantastisk til at styrke klassesammenholdet.
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PINOCCHIO 
Sidste skoleår lavede nuværende 7. klasse disse 
flotte marionetdukker i forbindelse med, at de 
læste eventyret om Pinocchio. Her er et par eksem-
pler - er de ikke mageløse?



FRITSVÆVENDE 
RAMMER
Af Jannie Julsen

Fritsvævende rammer i skolegården/skovkanten.

Skriftlig opgave ud fra:

- Hvad iagttager eleverne 
- Hvad ser de i naturbilledet

Spændende hvad eleverne i 8. klasse inspireres til 
at skrive om. De skal aflevere en skriftlig opgave. 

Vi taler genrer. Hvilken genre mon de inspireres 
indenfor? Er det et digt? Er det en erindring? Min-
der fra skolegården måske? Et eventyr? En novelle? 
Eller noget helt andet?
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LAAAANGE FORMTEGNINGER
 Af Viktor V. Holt

I 2. klasse har vi lavet formtegning udenfor med sten. 
Det blev til nogle flotte lange former.

BØRNEHAVEKLASSENS 
FØRSTE SKOLEDAG
Anna Sophia havde efter 
sommerferien gjort klasse-
værelset smukt og klar til 
modtagelse af de små nye 
børnehavklasseelever.
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En lille reminder på et nært forestående arrange-
ment fra skolebestyrelsen.

Indbydelse til foredragsaften i Salen 
på Steinerskolen i Vejle 

tirsdag den 20. september kl. 19.00 – 21.00.

Emnet er ”Kunst og kreativitet i undervisningen” 
- hvorfor det er vigtigt, og hvilken betydning det 
har for indlæringen.

Line Bruhn Andersson, som bl.a. er leder af SFO’en, 
holder aftenens oplæg suppleret af to af skolens 
lærere, som kommer med praktiske eksempler fra 
undervisningen i hverdagen.

Line er uddannet helsepædagog fra Uddannelses-
center Marjatta. I forbindelse med sit speciale lave-
de hun et omfattende projekt, hvor hun sammen 
med en daværende 5. klasse og deres klasselærer 
vævede fire store og meget inspirerende billedtæp-
per.

Med udgangspunkt i dette får vi denne aften indblik 
i de kunstneriske, kreative og menneskelige pro-
cesser, som ligger i et sådant klassearbejde samt 
de antroposofiske tanker bag den direkte anvendte 
steinerpædagogik.

Foredraget er det andet i rækken, hvor mange 
aspekter af Rudolf Steiner - hans åndsvidenskab/an-
troposofi, baggrund og den praktiske anvendelse af 
steinerpædagogikken i hverdagen bliver belyst.

Denne aften får du:

• Et grundigt indblik i kunst og kreativitet i un-
dervisningen, hvorfor det er vigtigt og hvilken 
betydning det har for indlæringen 

• Indsigt i hvordan kunst og kreativitet formes og 
sker i praksis her på Steinerskolen i Vejle 

• Uformel stemning og mulighed for at snakke 
med de øvrige forældre og andre interesserede 

• Mulighed for at opleve skolen, pædagogikken og 
filosofien indefra

Tag din nabo, kollega, ven med til en aften med teo-
retisk og praktisk viden.

Der vil være en kort pause med kaffe, te og kage.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Såfremt der måtte være spørgsmål til arrangemen-
tet, bedes disse rettet på denne mail: bestyrelsesar-
rangementer@steinerskolen-vejle.dk

Vel mødt på bestyrelsens vegne

Endrik Maat og Line Vinsten

STEINER I NUTIDEN
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BESØG FRA   AFRIKA
Onsdag d. 17. august havde vi på skolen et spændende besøg af Samson og Anette.

Samson kommer fra Tanzania, hvor han i 2015 har startet en NGO nursery school. Anette er efter besøg i Tan-
zania blevet involveret i arbejdet omkring den lille skole og samarbejder med Samson omkring projektet Best 
Generation Nursery School. Projektet blev i 2021 godkendt af organisationen Seniorer uden Grænser, som er en 
NGO. 

Der er tale om et førskoletilbud til helt små børn fra 2 ½ -5 år, hvor hovedformålet er at undervise små børn 
fra fattige kår i det engelske sprog, for at give dem den bedste start på deres skolegang. Tilbuddet er gratis for 
forældrene. 

Formålet med projektet er desuden at skaffe sponsorer til børnene, når de skal starte i første klasse. Indtil vide-
re er 7 børn sponsoreret fra Danmark og går i en lokal privatskole. 

Anette har inviteret Samson, som har været med til at starte projektet op, en tur til Danmark for at se, hvordan 
skolesystemet virker her i hos os. Hun har arrangeret besøg for ham på tre typer skoler; en steinerskole (vores), 
en Grundtvigiansk friskole og en folkeskole. På den måde får han rig mulighed for at se den store variation, som 
vi i Danmark kan tilbyde, når det gælder undervisning i grundskolen.

Vi har efterfølgende modtaget hilsner fra dem begge, at de var ovenud begejstrede for deres besøg hos os – og 
virkelig oplevede mange ting, som Samson kan tage med tilbage og fortælle deres undervisere i Tanzania. 

Samtidig har det for vores elever været et dejligt input i undervisningen at møde Samson og få lov til at stille 
ham spørgsmål om, hvordan børn i Afrika lever og går i skole. De er utroligt videbegærlige og aldrig bange for at 
bringe sig selv på banen og stille gode spørgsmål.

Vi takker mange gange for et spændende besøg.

Vil du læse mere om Seniorer uden Grænser og er du evt. interesseret i at støtte den lille skole økonomisk 
(daglig måltid, undervisningsmaterialer, legetøj etc.) - eller blive sponsor for et af børnene, som skal starte i 
første klasse januar 2023 (skoleåret i Tanzania starter januar ) og dermed være med til at give et barn en god 
skolestart kan du læse mere på hjemmesiden : seniorerudengraenser.dk/projekter/best-generation-bg-skole-
projekt-nsupu-village-ngoaranga-tanzania/  - eller du kan kontakte Anette for yderligere informationer:  
Anette Jensen email: jensens.anette@gmail.com  / mobil 22 84 78 31.

http://seniorerudengraenser.dk/projekter/best-generation-bg-skoleprojekt-nsupu-village-ngoaranga-tanzania/
http://seniorerudengraenser.dk/projekter/best-generation-bg-skoleprojekt-nsupu-village-ngoaranga-tanzania/
mailto:%20jensens.anette%40gmail.com%20?subject=

