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ENDNU EN RING ER SLUTTET
Så blev ringen sluttet , og vi kom endnu en tur rundt 
i årshjulet. Sådan er livet fyldt med cyklusser – både 
store og små.

For de fleste elever er sommerferien ensbetydende 
med, at endnu et skoleår på Steiner Skolen er gået. 
Men for 9. klasse, ja, så er det jo et helt skoleliv, der er 
sluttet nu. Det er tid til at skue ud i verden og finde nye 
veje.

Juni måned har her på skolen være nogle skønne dage 
med masser af liv. Der har både været eksamensner-
vøsitet, forventning, boblende livsglæde - og alting 
selvfølgelig kombineret med en lille smule vemod for 
de store elever, fordi afslutninger betyder afsked med 
det kendte - og med kammeraterne igennem mange år.

Vi er sikre på, at alle de unge mennesker, som vi netop 
har taget afsked med, vil komme godt videre med det, 
som de har valgt. Vi ønsker dem held og lykke på deres 
vej.

For os alle her på skolen har dette skoleår; 2021/22 væ-
ret et år med masser af omstillinger. Det blev skoleåret, 
hvor vi måtte foretage et lederskifte på skolen, således 
er Martin Kondrup nu Steiner Skolens nye leder – eller 
rettere, han fortsætter ledelsesarbejdet efter i en læn-
gere periode at have fungeret som konstitueret leder. 
Vi glæder os her på skolen til at starte næste skoleår 
med Martin ved roret.

Vi takker for måden hvorpå alle, både elever og foræl-
dre, har været fantastiske i måden at være på i disse 
skiftende perioder.

Dette nyhedsbrev bliver et lille indblik i, hvordan denne 
dejlige sommermåned er forløbet her på skolen – både 
for store og små.

Til sidst vil vi blot ønske alle forældre, elever og andre 
en helt forrygende dejlig sommerferie – og vi glæder 
os til at se jer igen med solbrændte ansigter og frisk 
energi d. 11. august. 

GOD SOMMER!



Bedre sent end aldrig. Egentlig skulle denne ny-
hed have været med i sidste måned, da 6. klasse 
var på Bornholm i uge 20 - men det glippede. 

Det må vi råde bod på med et billedgalleri fra 
klassens spændende tur, hvor der var masser af 
tid til samvær og gode udflugter i den smukke na-
tur. Turen i 6. klasse har geologi som fokuspunkt, 
fordi klassen har haft en længere hovedfagsperi-
ode omkring dette emne. Bornholms mange klip-
per har været spændende at studere nærmere. 

Derudover har klassen i forbindelse med deres 
tema om middelalderen besøgt Bornholms Mid-
delaldermuseum og Østerlars Rundkirke.

6. KLASSE 
PÅ BORNHOLM
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PINSE
Juni måned bød på pinseferie – og 
efterfølgende pinsefest, der blev 
afholdt på forskellig vis rundt i 
klasserne og i Naturbørnehaven 
Birkely. 

Her er et lille udklip fra nogle af 
aktiviteterne samt udsmykningen 
i nogle klasser i forbindelse med 
pinsefesten. Små pinsefugle 
pyntede rundt omkring.
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PÅ HJEMMEBESØG 

HOS 
ANNE-KATRHRINE
En dejlig afslutning for 1. klasse, som 
fik lov til at besøge deres klasselærer 
Anne-Kathrine. De var heldige med 
vejret, og der var masser af tid til 
hygge og fri leg i haven.
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EBBE SKAMMELSØN
6. klasse fik ret hurtigt stablet en lille forestilling om 
Ebbe Skammelsøn på benene, som blev vist for en 
række klasser samt skolens personale i Lindehuset. 

Selv om eleverne nok syntes, at den gamle folkevise 
var en lidt tør omgang at komme igennem, så fik de 
skabt en utrolig humoristisk forestilling, som handle-
de om en nutidig skoleklasse på udflugt til en gam-
mel ruin af det slot, hvor Ebbe Skammelsøn havde 
slået sine folder. Læreren var en temmelig distræt 
dame og glemte hele børneflokken ved slotsruinen, 
hvor de måtte overnatte – og i nattens løb blev de 
alle hjemsøgt af fortællingen i en drøm. 

Det var bestemt ikke kedeligt. Faktisk ret dramatisk – 
og meget sjovt.

Alle i publikum var godt underholdt – og det var 
imponerende at se, hvordan 6. klasses elever også 
mestrede den svære kunst at improvisere.

Fem stjerner til 6. klasse for en rigtig fin, sjov og 
spændende forestilling.
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SOMMERMATEMATIK I 

5. KLASSE
I 5. klasse har eleverne i juni sammen med Martin taget 
lidt af undervisningen udendørs. Det passede eleverne 
godt at nyde det gode vejr samtidig med at de arbejdede 
med deres matematikopgaver omhandlende spejlinger.



SOMMERKONCERT
I begyndelsen af juni blev der i Salen afholdt 
sommerkoncert, hvor elever fra 5. – 9. klasse 
optrådte for forældre og øvrige klasser fordelt 
over to koncerter. Det var en forrygende fore-
stilling, og alle gjorde det så godt.
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SOMMERVIBES 
PÅ SKOLEN
Alle – både små og store – har glædet sig til 
sommerferie. Her er lidt næsten-sommerfe-
rie-stemning fra de sidste dage.



MILEBRÆNDING AF 
JERNALDERKOPPER
Et spændende projekt for nogle af eleverne i 3. klasse og  
Kløverklassen, hvor de har formet fine lerkopper, som efter-
følgende har været igennem en milebrænding. 

3. klasse var inspireret af deres tur til Vingsted Jernaldermil-
jø, hvor de havde prøvet noget tilsvarende – og den idé blev 
taget op af Line. 

Formålet med at brænde lerkopperne i et lukket rum (i dette 
tilfælde en spand) med træspåner, som er placeret i et bål er, 
at keramikken derved opnår en helt særlig smuk sort far-
ve – og sort var den farve, som symboliserede mest status i 
jernalderen.

Alle holdt vejret, da der blev åbnet til kopperne – for man kan 
jo ikke vide om brændingen er gået godt. Det var den heldig-
vis, og de fineste jernalderkopper kunne se dagens lys.
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YOGA MED 
6. KLASSE
I 6. klasse er eleverne smidige – det 
ses tydeligt på dette billede, hvor de 
viser deres yogaformåen under åben 
himmel.

Lad jer bare inspirere og kom ud på 
yogamåtterne i løbet af sommeren - 
idéen er hermed fri til afbenyttelse.
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HJEMMEBESØG I 3. KLASSE 
– MAJKENS AFSLUTNING
3. klasse var inviteret hjem til Majken for at sige 
farvel. Det var ikke et farvel og vi ses igen efter som-
merferien, da Majken og hendes familie har valgt at 
rykke teltpælene op og flytte til Skanderborg, hvor 
Majken skal starte som lærer på Steinerskolen.

Det var en dejlig måde for både Majken og alle hen-
des elever at få taget afsked med hygge og glæde i 
solskin i haven.

3. klasse kan se frem til at skulle have Daniel til klas-
selærer efter sommerferien – hvor de jo så pludse-
lig er 4. klasse. Daniel er nyansat og har haft nogle 
undervisningsdage sammen med Majken i klassen, 
så eleverne er allerede godt bekendt med ham.
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SJISK-SJASK 
REGNVEJR
Juni måned har budt på omskifteligt vejr. Vi har 
oplevet masser af skønne solskinstimer, hvor der har 
været udsyn til en høj og klar blå himmel. 

Der har dog også været MEGET regnfulde dage. Her 
et lille billedgalleri. 

Vi har fået lov til at dele dette billede fra Stjerne-
blomstens børnehavegruppe her på skolen, som 
havde en fest i øsende regnvejr – der blev trans-
porteret masser af vand rundt i haven i spand eller 
trillebør. Det var en fornøjelse at se, hvordan alle de 
små mennesker straks greb vejrsituationen - og lod 
den tilføre legen et helt særligt element.

Der er også nogle billeder fra 1. klasse på pinsetur i 
regnen.

SIDSTE SKOLEDAG 
OG VANDKAMP
Traditionen tro bød sidste 
skoledag på fælles mor-
genbord med 9. klasse, alle 
lærere og øvrigt personale. 
Eleverne var udklædte, og 
fortsatte dagen med kara-
melkast rundt i klasserne. 
Endnu en vigtig tradition 
blev holdt i hævd - nem-
lig vandkamp mellem de 
voksne på skolen og 9. 
klasses elever. 

En sjov aktivitet, som blev 
overværet af de øvrige 
elever, der nød den våde 
forestilling på den varme 
solskinsdag.
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Vi har modtage denne lille artikel af 
Clara Ussing med det seneste nye 
fra Sanduko-  forening for interna-
tionalt waldorfpædagogisk hjælpe-
arbejde.

Over hele vores store jord er der 
i dag steinerskoler, der med alle 
deres glade børn, lyser op som små 
menneskelige oaser.  Det kan være 
her i Vejle :) - i Indien , Brasilien,  
Sydafrika, Kina, Japan, Irland, Rus-
land – ja,  Ukraine, for blot spredt at 
nævne nogle få . 

Verdenslisten fra 2021 fortæller om 
knap 1100 Steinerskoler i 68 lande 
og dertil knap 1900 børnehaver. 
Dertil kommer selvfølgelig et hav af 
nye, ikke registrerede initiativer, der 
livskraftigt skyder op overalt. 

Karakteristisk er det, at skolerne 
er spredt på tværs af kulturer og so-
ciale sammenhænge og dukker ofte  
op i spændings- eller brændpunkter 
i verden.  Et fælles mål for alle sko-
lerne er at lære børnene og de unge 
ikke blot at kunne skabe forandrin-
ger men også at „be the change“ – 
selv at være forandringen.

En åben, fleksibel, individuel vilje til 
at gøre noget som mennesker - en 
vilje, der vel mere end nogensinde 
før er brug for i verden. 

I hjælpeorganisationen Sanduko 
støtter vi Steinerskoler i Afrika, 
hovedsageligt i Østafrika. 

Læs gerne her vores sidste San-
duko nyhedsbrev med beskrivelser 
fra et meget hårdt ramt Østafrika, 
hvor fødevaremangel og drama-
tiske prisstigninger – forårsaget 
af Ukrainekrigen og svær tørke – 
rammer landene og dermed også 
steinerskolerne hårdt i kølvandet 
på Covid-Pandemien. 

Læs her: http://www.sanduko.dk/
ewExternalFiles/Sanduko%20Ny-
hedsbrev%20Juni%202022.pdf

FORENING FOR 
STEINERPÆDAGOGISK 
HJÆLPEARBEJDE I AFRIKA

SANDUKO BLIV SPONSOR
Et sponsorat i Sanduko 

kan gøres fradragsberettiget. 
Kontakt os for tilmelding eller forespørgsel

 omkring et sponsorat på

sanduko@mail.tele.dk

UKRAINE KRIGENS 
KONSEKVENSER
Fødevaremangel, sult 
og skyhøje prisstigninger
truer Afrika.
Betal for et fattigt barn
på Mbagathi Skolen i Nairobi i Kenya

Giv det en tryg skolegang 
for 220,- kr. pr. måned.

SANDUKO

BILLEDGALLERI

SIDSTE SKOLEDAG

 http://www.sanduko.dk/ewExternalFiles/Sanduko%20Nyhedsbrev%20Juni%202022.pdf
http://www.sanduko.dk/ewExternalFiles/Sanduko%20Nyhedsbrev%20Juni%202022.pdf
http://www.sanduko.dk/ewExternalFiles/Sanduko%20Nyhedsbrev%20Juni%202022.pdf
http://www.sanduko.dk/ewExternalFiles/Sanduko%20Nyhedsbrev%20Juni%202022.pdf
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AFSLUTNING OG DIMISSION I 

9. KLASSE
Sommerferie. Whauu!! Pludselig er den her - 
og man kan næsten ikke begribe, at endnu et 
skoleår er gået. 

Onsdag d. 22. juni blev der holdt afslutning 
for overskolen – og dimission for 9. klasse i 
Salen.

Man kan godt føle trang til at knibe en tåre, 
når de elever som mange af os kender helt 
tilbage fra deres første skoleår, pludselig står 
på tærsklen til noget nyt, og siger farvel til alle 
os her på skolen.

Vi ønsker jer alle – hver og en – det allerbed-
ste på jeres videre færd. Vi ved, at I er nogle 
skønne unge mennesker, og at I vil bringe alt 
det bedste med videre i jeres fremtidige relati-
oner. Pas godt på jer selv. 

Åh de smukke unge mennesker
pludselig er de stukket af
som legesyge sommerfugle
den allerførste sommerdag
hva’ det er de vil med livet
det ka’ kun de selv forstå
åh de smukke unge mennesker
gid de længe leve må

Kim Larsen


