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MAJ - SÅ GRØN, SÅ GRØN
Maj måned er nærmest en eksplosion af 
sanseindtryk. Der er fuldt tryk på farverne 
og duftene.

Alle træer og buske er efterhånden smykket 
af de flotteste nærmest neongrønne blade, 
og energien bobler alle steder – både i men-
nesker, dyr og planter.

Der er ikke nogen tvivl om, at vi på skolen 
har den smukkeste beliggenhed lige ned til 
Højen skoven, og vi skal ikke tage mange 
skridt for at befinde os ved Højen bæk, der 
risler forbi nede ved skovstien. 

Det er faktisk Danmarks reneste vandløb, og 
bækken er beskyttet af en naturfredning for 
at fastholde, udbygge og forbedre områdets 
naturvidenskabelige interesser og sikre om-
rådets varierede plante- og dyreliv.

Den bæk har vi altid haft stor glæde af – 
både naturbørnehaven og eleverne på sko-
len benytter ofte skoven til små udflugter 
– så vi betragter os selv som meget heldige.

Maj måned kom og gik – nu skuer vi frem 
mod den sidste skolemåned inden sommer-
ferien. Det er helt forrygende, som tiden iler 
afsted – men vi husker at stoppe op ved de 
små mindeværdige stunder – og bestræber 
os på bedste vis på at få dem formidlet ud til 
jer også.

DU KÆRE BLIDE DANSKE BÆK

Hver sjæl, som slipper ned til dig,
han vandrer langs din blomstervej
med smil i øjets kroge;
han er ej helt, som han var før,
men som han fik bag dine rør
et glimt af tabte himles dør
og paradisets låge.

»Vor barndoms bæk«. Jeppe Aakjær, 1910

SYRENENS FARVER 
I 3. KLASSE
Fordybelse i syrenens farver – smukt arrangeret i kreds om-
kring en syrenbuket. Så enkelt og så smukt og fint.



Tiden går ... og det er allerede lang tid siden, 
at 4. klasse var i Vingsted. 
 
Jeg tror, at alle fik en hel masse med sig hjem 
af gode oplevelser - og en god fornemmelse 
af, hvad det vil sige at være hårdtarbejdende 
bonde i jernalderen men også, hvad man fak-
tisk er i stand til at lave med sine hænder.
 
Stor tak til Christina og Pernille, som gav den 
som gode jernalderkvinder. Og tak til dem 
der sendte kage med på turen. Det faldt på et 
utroligt tørt sted begge dage.

Marie Magni

4. KLASSE 
I VINGSTED
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6. KLASSES 
MOSAIKKER 
Skolen er blevet beriget med fire smukke 
keramikmosaikker, som 6. klasse lavede i 
botanikundervisningen sidste år sammen 
med Christina.

De er så utroligt fine og lige nu leder vi 
efter det helt rigtige sted, hvor de kan 
udsmykke skolen. De har også været en 
tur med på elevudstillingen til majfesten. 
Naturligvis.
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KLØVERKLASSENS

MINIHUSE
Som lovet vender vi tilbage med nyt 
fra Kløverklassens arbejde med de 
småbitte miniaturehuse, som nu er 
kommet så langt i processen, at der 
bliver bygget små murværk.

Her har vi været på besøg hos to små 
murersvende, der uden tvivl snart er 
klar til at modtage et svendebrev.
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DYREKUNDSKAB OG 
AFSLUTNING AF 
ZOOLOGIFORLØB 
I 4. KLASSE
I 4. klasse har eleverne haft et zoologifor-
løb med Marie. I forløbet skulle hver elev 
udvælge sig et dyr, som de efterfølgende 
har fordybet sig i – og hele forløbet blev 
afsluttet med en fremlæggelse, hvor alle 
fortalte om ”deres udvalgte dyr” for de 
øvrige elever.
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FRØBOMBER OG BESØG 
FRA VEJLE KOMMUNE
Som en del af projektet ”Skolens havelaboratorium”, 
lavede eleverne en fredag i maj små frøbomber, der blev 
lagt i de fineste små dekorerede gaveposer. 

Disse blev udleveret til et hold besøgende lærere og pæ-
dagoger fra Vejle Kommunes folkeskole, som var forbi os 
og høre lidt og vores projekt – og om biodiversitet.

900 
FØLGERE PÅ 
INSTAGRAM
Så skete det – skolen rundede 
900 følgere på Instagram – og 
det er faktisk ret godt, når man 
sammenligner med andre skoler 
på platformen. Nu stræber vi 
bare efter den næste milepæl – 
1000 følgere. 



DEN LILLE 
LANDSBY
”Den lille landsby” - området som 
ligger bag ved legepladsen tæt på 
skovkanten - er et on-going projekt 
for 3. klasses årgang her på skolen. 
Det er planen, at 3. klasse, som en 
del af deres fokus på ”de gamle 
håndværk”, skal tilføre nyt til den 
lille gammeldags landsby.

I år har Majken sammen med 3. 
klasse bl.a. været på besøg på en 
mølle – så de besluttede at bygge 
et Møllehus. Majken kunne fortæl-
le, at der både er planlagt hånd-
sving og møllehjul. Ja, selv hejse-
værk til melsække skal der laves.

Torsdag d. 12. maj var der foræl-
dredag for forældrene i 3. klasse, 
hvor der blev bygget på livet løs.

Fredag d. 20. maj havde klassen 
inviteret til rejsegilde i det lille Møl-
lehus. Det blev en fantastisk dag, 
hvor der var besøg af både borg-
mester Martin og Dronning Marie. 
Borgmesterens tale var uovertruf-
fen – og fortæller meget om den 
herlige eftermiddag:
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”Kære beboere på denne legeplads.

Det er mig en stor ære at være med 

til at indvie dette pragtfulde mølle-

hus.

Jeg kan slet ikke forstå, at nogle 

børn kan være så dygtige til at bygge!

Og fordi jeg ikke forstår det, men er 

så imponeret, vil jeg gerne belønne 

de dygtige børn i 3. klasse – og alle de 

andre børn med en is lige om lidt! Er 

det ikke fantastisk?! Er jeg ikke den 

bedste borgmester i hele byen?!

Men allerførst må vi byde velkommen 

til hendes majestæt Dronning Marie 

den første, som nu vil klippe snoren 

over – og officielt indvie Møllehuset!”



KUNSTKORT
Christinas klasse er kunstnerne bag designet på 
de konfirmationskort, der i år er blevet givet til 
konfirmanderne i 8. klasse. 

Wauw for nogle smukke kort, det er blevet til. 
Stor respekt for 6. klasses arbejde med et fint 
kunstnerisk udtryk.

Og naturligvis stort tillykke til de netop konfir-
merede. Vi håber, at de alle har haft en fantas- 
tisk dag.
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TAL- OG LÆSEBØGER 
I 1. KLASSE
I 1. klasse har eleverne haft travlt med at lave 
både tal- og læsebøger. 

Det er en god proces, hvor eleverne får en 
særlig kontakt med det stof, de arbejder med 
igennem deres praktiske arbejde med at kreere 
bøgerne. På den måde får de et særligt ejerskab 
med det, de lærer.

Desuden bliver bøgerne så utroligt fine, at det 
er en fornøjelse at se.
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WOW-DAG
I maj har vi afholdt WOW-dag med loppemarked, hvor 
der blev solgt forskellige donerede ting som tøj og lege-
tøj. Derudover kunne man købe små grønsagsplanter 
som 2. klasse havde fremdyrket - og småkager m.m. Det 
indsamlede beløb går til støtte af lønninger på Steiner-
skoler i Ukraine. 

Her lidt mere om projektet, der omfatter steinerskoler i 
hele verden:

WOW (Waldorf One World) er et projekt, hvor steiner-
skoler i hele verden donerer en skoledag og deres ar-
bejdskraft til indsamling for hjælpeprojekter, der støtter 
børn til overlevelse, omsorg og/eller undervisning. Nor-
malt ligger WOW-dagen om efteråret, men i den aktuelle 
situation har flere steinerskoler i Europa valgt at lave en 
ekstraordinær WOW-dag til støtte for ukrainske steiner-
skoler og -familier, der er ramt af krigen. 

Efterfølgende har vi fra Sammenslutningen af steiner-
skoler i Danmark modtaget denne opdatering:

”Elever på 5 af landets steinerskoler – Kristofferskolen, 
Vidar Skolen, Michael Skolen, Rudolf Steiner-Skolen i 
Aarhus og Steiner Skolen i Vejle – har indsamlet flotte 
92.067 kroner til støtte for Ukraine ved at donere deres 
arbejdskraft og en skoledag for at tjene penge til ukrain-
ske familier og skoler i forbindelse med WOW-dag.” 

Indsamlingen fortsatte yderligere nogle uger efter dette 
budskab – så måske nåede det samlede beløb endnu 
højere op. Men uanset, så må man sige, at det var et flot 
bidrag til de kriseramte skoler i Ukraine.



DYGTIGE
VIOLINISTER 
Der skulle spilles folkemusik til majfesten – og det skulle 
der øves på. 4. klasse har derfor haft travlt med at lære 
at sætte fingrende rigtigt på violinen. 

Det er lidt en udholdenhedsdisciplin at skulle spille til 
folkedans, for som Marie kunne fortælle eleverne, så 
fortsætter nummeret ofte meget længe – og man kan 
godt blive lidt træt i armene – men så er det i orden, at 
man kigger sig omkring på de øvrige musikere, og lige 
holder en lille pause ind imellem. Men alle kan selvføl-
gelig ikke holde pause samtidig :)
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KONCERT MED
VIDARSKOLENS
KOR & ORKESTER
Det er altid vidunderligt, 
når vi får tilføjet oplevelser 
udefra. Vi kan således blive 
beriget og inspireret af andres 
arbejde og ihærdighed. 

Sådan en oplevelse havde vi 
endnu en af på skolen onsdag 
d. 4. maj, hvor Vidarskolen var 
forbi med deres kor og sym-
foniorkester og gav en dejlig 
koncert. 



SOL OG IS
Findes der noget bedre end is 
på en solskinsdag? Næppe.

I hvert fald ser eleverne i 9. klas- 
se ganske veltilpasse ud her på 
deres tur med Vildis til super-
markedet – hvor de poserer 
med deres valg af is udenfor 
butikken. 

Man skulle næsten tro, at det 
var et reklamefoto :)

SKUESPIL 

FRA 
ROMERRIGET

En helt spontan invitation førte til, at 
jeg befandt mig på første parket som 
tilskuer til et lille fint skuespil i 6. klas-
se. En fortælling fra Romerriget om, 
hvordan en fjer kan blive til fem høns.

Fortællingen lød således: En blodig 
toga blev fundet på gaden af to mænd. 
Indenfor kort tid, var myndighederne 
tilkaldt – men det var en værre histo-
rie. For de var løbet med halv vind 
disse to mænd, der havde gjort det 
forfærdelige fund. I virkeligheden var 
det en melsæk og et glas marmelade, 
som bageren havde tabt på vejen, da 
hjulet faldt af hans vogn – og straffen 
for at tale usandt til myndighederne 
var ganske givet ikke mild.

Ak, ak…sådan kan det gå, når man er 
for hurtig til at fortælle halve historier 
videre…

Betina Normann
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MADKUNDSKAB
I madkundskab er der tryk på. Der arbejdes flittigt med 
både ernæringslære og praktisk madlavning, ligesom 
der er fokus på æstetikken – at få maden til at præsente-
re sig.

En opgave lød f.eks. på at lave en æggemad i to versio-
ner: én til madpakken og én til de sociale medier. 

Uanset hvad de unge mennesker kreerer i køkkenet, så 
ser det altså lækkert ud. Døm selv ud fra disse billeder.

5. KLASSES ODYSSÉ 
TIL KØBENHAVN
I fortællestoffet er vi ikke engang nået halvvejs i Odys-
seus’ rejse hjem fra Troja. Men i 5. klasse har vi på bare 
to dage været på en Odyssé, der er den antikke græker 
værdig.

Vi har oplevet utrolig meget og man kunne citere man-
ge sjove og spændende indlæg fra de sidste par dage. 
Jeg vil i stedet lade børnene og billederne tale for sig 
selv.

Tak for jeres børn - og tak til det skønneste rejse-le-
der-team, der lagde liv og sjæl i at give klassen en god 
oplevelse. 

Marie Magni
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MAJFEST
Lørdag d. 21. maj var det skolelørdag – og der var lagt 
op til fest i den anledning. Majfest.

Der var masser af spændende boder, elevudstilling 
i Lindehuset, dans om majstangen, musik og fælles-
skab og glæde.

For os er det en kæmpe glæde, at vi hen over de 
sidste måneder igen har kunnet afholde forskellige 
arrangementer, så vi atter kan føle fællesskabet – en 
af de stærke grundværdier for os her på skolen. 

Den lethed og glæde, der følger med majfesten, er 
en dejlig energi at bære med sig ind i afslutningen af 
dette skoleår. Vi kan kun takke for jeres opbakning til 
disse arrangementer – det betyder utroligt meget for 
alle – både børn og voksne.



FULTONSEJLADS  
LEJRTUR I 7. KLASSE
Og så til sidst den helt store begivenhed i denne må-
ned. 7. klasse var på lejrtur – de var afsted på sejltur 
med Fulton, og det var en kæmpe succes.
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