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DET’ SØRME’… DET’ SANDT… 
DECEMBER
Det er altid noget ganske særligt, når vi 
kommer til årets afslutning. Når kalenderbla-
det siger ”december”, så undrer vi os ofte og 
tænker: ”Hvor blev året dog af?” 

December inviterer til refleksion; fik vi nu 
udrettet alt det, som vi havde tænkt, vi skul-
le? Ofte må vi jo nok sande, at ikke alt lader 
sig planlægge, uanset hvor umage vi end må 
gøre os. Én ting er dog sikkert og vist; jul skal 
det nok blive – uanset om vi når det hele eller 
ej.

På skolen er december en kort måned. Vi 
går på juleferie d. 22. december, og det er 
helt afgjort noget, som alle glæder sig til. 
Måneden har budt på mange fine aktiviteter; 
adventsspiral, teatertur for de store elever, 
gospelmusical, Luciaoptog o.m.a. Sådanne 
juleaktiviteter har været medvirkende til, at 
måneden er ilet afsted, og at tiden har været 
fyldt med glæde og forventning hos både 
store og små. 

At tænke sig, at vi for et år siden måtte stå 
med hjemmeundervisning lige op til jul, så 
bliver man ekstra glad for, at vi nu igen har 
kunnet nyde denne december på helt traditi-
onel vis – og sammen. Det er nu engang det 
allerbedste.

Vi vil fra skolen ønske jer alle en rigtig god ju-
leferie og håber, at juledagene må være fyldt 
med ro, nærvær, hygge – og hvis vi er heldige, 
så måske også julesne. 

Vi ser frem til at tage imod jer, og ikke mindst 
jeres børn, igen i det nye år, hvor vi starter op 
på helligtrekongersdag d. 6. januar. 

Glædelig jul til alle jer 
fra alle os på Steiner Skolen i Vejle

Det’ sørme, det’ sandt, december!
Den dejligste måned i nissernes land,
Der er men’sker som kulden er slem for,
men for nisser er isen det rene vand,
og dagene flyver af sted som en fugl.
Det sørme, det’ snart, det jul!



Glædelig jul!
Kære forældre, elever og 
skolevenner.

Den 22.12 går vi på juleferie, og 
lader julefreden for alvor sænke sig 
over os. Måske vil julen føles ekstra 
rolig i år, fordi året i år har krævet 
noget ekstra af os alle sammen, 
store og små.

Det er et år med store omstillinger 
vi nu kan kigge tilbage på, og det 
har betydet arbejde. Det tror jeg vi 
alle kan genkende på den ene eller 
anden måde. Det er dog et arbej-
de som har været vigtigt og som 
allerede har givet gode resultater 
på flere områder i skolen.

Jeg nævnte i forrige nyhedsbrev, at 
Arbejdstilsynet skulle komme for 
at følge op på en sag om arbejds-
miljø, der har kørt siden april 2021. 
Efter at have interviewet medarbej-
dere og ledelse samt gennemgået 
de rammer, som vi har omstillet os 
til, rundede de deres besøg af 2,5 
timer før tid med et stort klap på 
vore skuldre. De var tilfredse med 
det, de så, og vi er ikke længere på 
deres opmærksomhedsliste. 

Det der virkelig er vigtig ved det 
er, at de med tydelighed kan se en 
forbedring i arbejdsmiljøet. 

Arbejdsmiljø og læringsmiljø hæn-
ger i den grad sammen. Dermed er 
vi kommet noget længere mod det 
ene værdimål, vi satte os her for 
snart et år siden, nemlig livsduelig-
hed.

Tak til både elever og forældre 
for at har været så klart med til at 
støtte op i processen, enten med 
feedback, engagement, tålmodig-
hed eller praktiske initiativer. Det 
er skønt at kunne tage fat på 2023 
med dette i bagagen.

Med julespil i salen kommende 
onsdag og juleafslutning i klasser-
ne dagen efter kan julefreden for 
alvor ringes ind. 

Helligetrekongersdag, den 6 januar, 
mødes vi igen i det nye år. Her be-
gynder vi dagen fælles i salen.

Og indtil da ønsker jeg fra alle 
kolleger -og mig selv en glædelig og 
fredfyldt jul!

Martin

Hvor blev hjemmesiden af?

På listen over emner, som skulle 
udskiftes i løbet af det kommende 
budgetår, var vores kære hjemme-
side. Den har gjort et godt stykke 
arbejde i lang tid, og den længtes 
efter at gå på pension. 

Vi havde dog ikke planlagt at det 
skulle ske så hurtig. Pludselig var 
den væk. En kompatibilitetsfejl 
internt i sitet gjorde, at den sagde 
tak for nu her for et par uger siden.

Vi har valgt ikke at lægge resourcer 
i at fejlsøge og udvikle i løsningen, 
men i stedet får vi bygget en ny. 

Vi er derfor i gang med at planlæg-
ge indhold og lægge en strategi for 
siden, så den tjener sit formål godt 
og samtidigt vil være enklere end 
(gårs)dagens løsning.

Heldigvis er det lykkedes at hente 
en del tekstindhold ud, så vi kan 
genbruge den info, som ikke behø-
ver fornyelse.

Vi har ikke en dato for launch af 
den nye site endnu, men jeg skal 
nok følge op på det her i nyheds-
brevet, så i ved besked. Og nu som 
hjemmesidens kalender er gået på 
pension, kan I få et manuelt over-
blik her i årshjulet: Årshjul forældre

Reduceret indeksregulering

Vi har valgt at indeksregulere 
skolepengene med 6 % i stedet de 
officielle 8,4%. Det har vi valgt for 
at holde ændringerne på et “mode-
rat” niveau. Indeksregulering sker 
hvert år iht. den ordinære pris-
vækst. Ændringerne træder i kraft 
pr. 1.1.2023.

Hvorfor går vi ikke på juleferie 
før d. 22. december?

Ja, det kan være knapt med tid til 
jul, når vi går i skole helt til den 
22.12, og måske især når de fleste 
andre skoler ringer julen ind den 
21.12. 

Grunden er, at vi som skole har 
tradition for at starte efter jul på 
helligetrekongersdag - og det er 
den 6 januar. Vi ønsker at begynde 
året i denne højtidsstemning. 
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MARTINSUPDATE

https://indd.adobe.com/view/7063fb6b-551b-40c4-b717-db90d5f25786
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MARTINSUPDATE FORTSAT

Fra øvetimerne til ”Det 
store julespil”

For at kunne “vente” med at be-
gynde igen til denne dato var vi 
nødt til at afslutte den 22. i stedet 
for den 21. De øvrige skoler som 
har fri den 22. begynder i skole 
igen tidligere. 

Steiner i nutiden den 1.2.2023

Den 1. februar 2023 fortsætter vi 
med Steiner i nutiden. 

Denne gang med oplægsholder 
Jette ryhmer 01.02., og temaet er 
“musik i skolen”. Derudover vil det 
være bidrag fra nogle af lærerne. 

Alle er velkommen til at være med 
og høre om denne del af skolens 
pædagogiske grundlag.

Hvad koster det egentlig at 
gå i skole?

Det kan være ugennemskueligt 
at se hvad et fuldt skoleår faktisk 
koster, specielt i de større klasser, 
hvor klasserejser er en vigtig del af 
det pædagogiske oplæg. 

Det har bestyrelsen gjort noget 
ved. Lige nu er vi nemlig ved at 
lave en oversigt, som indeholder 

hver eneste lille øre, som skolen 
på den ene eller anden måde læg-
ger beslag på. 

Denne oversigt vil blive noget 
af det første som kommer til at 
fremgå af den nye hjemmeside, og 
allerede nu er i velkommen til at 
tage kontakt til kontoret for at få 
den foreløbige oversigt. 

          



ADVENTSSPIRAL 

2022
Så er der afholdt adventsspiral for 
alle klasser på skolen. 
Som altid var det smukt 
og højtideligt.

I 6. klasse har de haft en periode med projektarbejde i geografi. På programmet har bl.a. været at arbejde 
med klimazoner. 

Det er der kommet disse kreative resultater ud af.

KLIMAZONER I 6. KLASSE
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Vi har modtaget en mail fra Steinerskolernes Sammenslutning, 
som vi vælger at bringe her i nyhedsbrevet:

Kære forældre, ansatte og venner af steinerskoler

Her kommer en venlig opfordring til alle jer, der har mulighed og lyst til at bidrage.

Som mange af jer sikkert ved, er store dele af de ukrainske byer uden elektricitet og varme pga. krigen. På Stei-
nerskolen i Dnipro betyder det, at undervisningen er svær at gennemføre. Mangel på både varme, lys og strøm 
til at forsyne klasseværelser og kældre (beskyttelsesrum) er svær. 

Vores kolleger ved steinerskolerne i Letland har derfor besluttet at samle penge til køb af 3 generatorer og 3 
batterier (powerbanks), der kan generere strøm til skolen. Kollegaer fra Latvian Association of Waldorf Educati-
on vil køre til Dnipro med forsyningerne, der samles ind til. 

Det samme hold har tidligere været i Ukraine med medicin og andre forsyninger til de forældre og lærere, der 
havde indrettet skolebygninger til akutklinikker for krigsofre.

Indsamlingen foregår via MobilePay, og alle penge går ubeskåret til strømforsyningerne. Der er brug for 6000-
7000 euro, og alle europæiske lande er involveret gennem vores fælles organisation ECSWE. Alle beløb tæller!
Såfremt vi modtager flere penge end nødvendigt, vil overskuddet gå til Friends of Waldorf, som også står for 
WOW-dagene, hvor der indsamles til steinerskoler i krise og krigsramte regioner i hele verden. 

Vi håber, I vil være med - pengene kan indbetales på MobilePay Box nr. 742393 og skal mærkes STRØMDNIPRO.
Vi vil i 2023 gennemføre en ny WOW-dag i Danmark. Det kommer I til at høre mere om, når vi nærmer os en 
dato.

Med ønsket om en glædelig december

Med venlig hilsen

Christina Lærke Vilhelmsen
Sekretariatsleder 

35

DE STORE 
HJÆLPER 
DE SMÅ
9. klasse var på besøg i 1. klasse, og det var en 
fornøjelse at se, hvordan de store elever hjalp 
de små med at klippe julepynt.

INDSAMLING TIL 
STEINERSKOLEN I DNIPRO
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JULEDEKORATIONSVÆRKSTEDET
December byder 
altid på så mange 
dejlige aktiviteter. 
En af de tilbage-
vendende er jule-
dekorationsværkt-
stedet i SFO’en. 

Både her og i 
faget havebrug 
i 5. klasse er der 
blevet lavet de 
flotteste kreatio-
ner, som børnene 
efterfølgende har 
fået med hjem 
til stor glæde og 
stolthed.

PAPIRFABRIKKEN I 

5. KLASSE
5. klasse har i løbet af december lavet deres 
egen papir-produktion. 

Det er en spændende og lang proces, at få 
lavet det smukke papir, som får en helt særlig 
struktur, og som kan pyntes med f.eks. tørre-
de blomster o.l.



LERSKULPTURER 

I SFO’EN
Gosia i SFO’en er ofte leveringsdygtig i billeder af 
skønne børn, der har gang i sjove og kreative lege 
og aktiviteter i SFO’en. 

Se bare her, hvordan der pludselig skabt en hel di-
nopark på et bord bag SFO-bygningen. Sådan kan 
kreativitet med ler udfolde sig.
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HYGGE 

I SFO’EN
....lidt mere fra Gosia.

Et lille indblik i, hvor hyggelig morgenstunden kan 
være for de elever, der er i morgenpasning i SFO’en 
inden skoledagen for alvor går i gang. 

Ligeledes lidt billeder fra eftermiddagspasningen, 
hvor det at snitte fedtsten er en utrolig populær ak-
tivitet, hvilket er helt forståeligt. Når børnene sam-
les om ”snittebordet”, så sænker der sig en særlig 
ro, og der er både plads til at skabe med hænderne 
samt små hyggelige snakke imellem børnene.



Hos Line i filteværkstedet er der altid magisk at være. Her kan skabes ALT. 

Det er vist kun fantasien der sætter grænsen. Vi har hørt, at der bliver lavet alt muligt spændende: Veste, ver-
denskort, bolde med navne, tryllekugler, dyrehjem, små søde filtdyr eller andre figurer – og så kan man altså 
også lave sådan en flot hætte, som med stor stolthed bliver vist frem her på billederne her. 

Er der noget at sige til, at børnene er begejstrede for at være med Line i filteværkstedet? 

DEN FILTEDE HÆTTE

BESØG FRA DR
Fredag d. 16. december havde skolen be-
søg af Kristian Holt fra Danmarks Radio. 
Kristian er journalist og har i mange år 
været nyhedsvært på TV2 NEWS. 
I dag er han vært på Aftenshowet på DR. 
Derudover er han far til Viktor. 

Kristian holdt foredrag for 8. og 9. klasse 
om public-service og medier i demokra-
tiet. Oplægget rammer ind i 9. klasses 
periode i samfundsfag, hvor klassen 
har arbejdet med journalistik og politisk 
kommunikation. Det var spændende for 
eleverne at høre om emnet fra en fagper-
son, der arbejder med det til dagligt. 
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LITTERATURLÆSNING SOM DANNELSESPERSPEKTIV 
AT SKUE UD I VERDEN GENNEM LÆSNING 
Af Tanja Broch Nielsen og Sarah Elvekjær

Eleverne i 7. klasse er netop gået i gang med måne-
dens bog; en klassiker, hvor handlingen udspiller 
sig i en hel anden tid og kontekst, end den eleverne 
befinder sig.

Eleverne spørger om, hvorfor de skal læse en bog, 
som er så svær at relatere til; forældet i sprog og ud-
tryk, omgivelser og tid. ”Kan vi ikke læse noget nyere 
litteratur?” ”Hvorfor skal vi overhovedet læse?” ”Kan vi 
ikke få lov at se en film i stedet for?” 

Den slags spørgsmål møder vi jævnligt hos eleverne 
i de ældste klasser i grundskolen. Mange børn søger 
efter en grund til, hvorfor de skal læse bøger. Som 
underviser må man gøre målet for læsningen tydeligt. 
Læser man for at udvikle sine læsetekniske færdighe-
der eller for at styrke sin selvudvikling og blive bevidst 
om at se andre - og ikke kun sig selv? 

Man kan tale om at være i stand til at skue ud i verden 
gennem læsning. Dvs. at forståelsen af samfundet 
og den kultur, man kommer fra, bliver synlig gennem 
litteraturen. Når vi vælger, at vores elever skal læse 
klassikere, så er det for at give eleverne en forståelse 
af de værdier, som vores samfund bygger på. 

Man kan sige at for at forstå nutiden, skal man ken-
de fortiden; vores kulturarv kommer et sted fra, og 
gennem litteraturen kan man opnå en forståelse af 
denne, som kan være med til at danne os som menne-
sker. Vi har brug for indsigt i omverdenen, og de tidse-
poker vi som mennesker har gennemlevet. En indsigt 
som man ikke bare kan få ved at spørge Google. En 
indsigt som er mere relevant i dag end nogensinde, 
da unge mennesker er omgivet af informationer og 
oplysninger fra den digitaliserede verden. 

Vi bliver bombarderet af billeder og informationer i 
vores hverdag. Ting som man hele tiden skal forholde 
sig til, selvom man ikke nødvendigvis har bedt om 
informationerne. 

I vores arbejde med eleverne i klasserummet oplever 
vi, at eleverne bliver stressede over alle de informatio-
ner, som de hele tiden skal forholde sig til. Her kan lit-
teraturen skabe et rum, hvor eleverne kan få lov til at 
forholde sig til, hvad andre har oplevet gennem tiden. 
Det kan både være i klassikerne og i nyere litteratur, 
hvor eleverne kan sætte sig selv i relation til andre og 
forstå sig selv ud fra det. 

Man kan frygte, at fysiske bøger er i fare for at for-
svinde fra vores hverdag, da den hurtige underhold-
ning via sociale medier og film sørger for, at megen 
information og kultur bliver serveret på et sølvfad for 
nutidens unge, men når vi sidder med en fysisk bog, 
så sker der noget særligt. Læsning er styrkende for 
elevernes egen billeddannelse og for deres evne til at 
lukke af for unødvendig ”støj”.

Litteraturen kan tilbyde os et fristed fra alle de infor-
mationer, som konstant flyver forbi os i en travl hver-
dag. Når vi fordyber os i en bog, så oplever vi verden 
med andres øjne. I skønlitteraturen kommer vi helt 
tæt på andre mennesker. Vi får adgang til andre men-
neskers inderste følelser og tanker om verden, hvilket 
betyder, at vi møder verden med andres øjne. 

F.eks. kan Henrik Pontoppidans roman “Lykke-Per” fra 
1904 hjælpe os med at forstå en anden tid. Den får 
fat i alle dele af et samfund, og den siger samtidig en 
masse om det at være menneske, som også gælder i 
dag. Litteraturen er på den måde vigtig for de unge. 
Den kan give adgang til andre menneskers indre liv 
og samtidig give mulighed for at tænke nærmere over 
ens egen tilværelse. Derved kan man stille skarpt på 
de vigtige ting i livet og skabe sit eget indre liv.
 
Ældre litteratur stiller større krav til læseren. Der 
anvendes andre ord end i dag, hvilket udfordrer ord-
forståelsen. En god indlevelsesevne er nødvendig, da 
handlingen foregår i en anden tid og kontekst. 

Nyere litteratur kan være nemmere for de unge at 
læse, da det er skrevet i et nutidigt/ moderne sprog, 
som de unge genkender. De behandler emner, som 
eleverne kan relatere til; f.eks. mobning, skilsmisse, 
angst, kærlighed, skole osv. 

Det er vigtigt for vores litterære dannelse, at vi læser 
en kombination af nyere og ældre litteratur. Hvis vi 
kun vælger den nyere litteratur, så går vi glip af noget 
af vores fælles historie og samfundsudvikling, som er 
vigtig for at kunne forstå sig selv og andre.

Vi må bruge litteraturen som fælles referenceramme 
for at kunne skue ud i verden - og ind i sjælen. 
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”Nu bæres lyset frem 
stolt på din krone 
rundt om i hus og hjem 
sangen skal tone 

Nu på Lucia-dag
hilser vort vennelag 
Santa Lucia, Santa Lucia 

Her ved vor ønskefest 
sangen skal klinge
gaver til hver en gæst 
glad vil du bringe.
Skænk os af lykkens væld 
lige til livets kvæld 
Santa Lucia, Santa Lucia” 

Den 13. december fejres landet over Luciadag. 
Dagen markeres mange steder med Luciaoptog, 
hvor ovenstående smukke sang synges – imens 
der som oftest deles små gaver i form af kager og 
eller brød ud til tilhørerne. 

På dagen fejres lyset og helgen Sankta Lucia, 
som er den katolske kirkes skytsengel for blinde, 
svagtseende og mennesker med øjensygdomme.

Her på skolen var det 7. klasses tur til at stå for 
optoget. Alle klasser, administrationen og børne-
haven fik besøg af den smukke skare af syngende 
Luciabrude, som med den klareste sang gav os 
en uforglemmelig og fin oplevelse. En lille hær af 
gavebærende drenge fulgte efter og forsødede 
dagen ekstra med både pebernødder og brunka-
ger. 

Tak for et fint Luciaoptog 7. klasse!

LUCIAOPTOG
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Det er hvidt derude. Det har i hvert fald være en 
dejlig vinterlig omgang her op til jul til stor glæde for 
store og små. Lad os stadig håbe, at der er lidt sne 
tilbage til os, så vi også kan få en hvid jul.

Her er et dejligt billedgalleri fra snevejrsdagene.

HVIDT FORNEDEN – HVIDT FOROVEN
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GLÆDELIG JUL
Vi ønsker jer alle en glædelig jul – og håber, at I vil nyde denne lille videohilsen. Orkesteret har leveret un-
derlægningsmusikken og resten er leveret af lærerkollegiet – god fornøjelse: julehilsen fra alle os til alle jer

SKOLEORKESTERET 2022

https://www.youtube.com/watch?v=36VKEz7FZxE

