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KONG VINTER KIGGEDE LIGE FORBI
I god tid før Julebazaren meldte Kong Vinter sin ankomst 
her på skolen. Åh hvor skønt. Åh hvor herligt. Der er ikke 
noget som sne, der kan få glæden frem i alle børn; små 
som store - og der behøver såmænd ikke at være faldet så 
meget, før det inviterer til leg.

November har været en måned fyldt med forventning.  
Særligt har forventningen til Julebazaren haft fokus – og der 
har været forberedelser rundt omkring på skolen; bl.a. har 
der været gang i bolchekogeriet med de forskellige klasser. 

Bazarudvalget har som sædvanligt haft travlt med at plan-
lægge, og de fik logistikken til at gå op i en højere enhed, 
så vi glade kunne gå til et dejligt og velbesøgt arrangement 
lørdag d. 26. november.

Desværre blev sneen ikke liggende, det kunne ellers have 
været det ekstra lille prik over i’et i forhold til julestemning 
– men smukt vejr med sol og mildhed er nu heller ikke at 
foragte. Og vi må væbne os med lidt tålmodighed, og håbe 
at Kong Vinter melder sin ankomst snart igen.

SNEVEJR

Jeg ved ikk’ hva’ det er med snevejr
Men det er der
Tænder smil om din mund
En erindring man kun
ka’ synes, klær dig
Apoteker Holm står på skøjter alene
om natten i snevejr, og fnuggene daler
Og apoteker Holm løber i ottetaller

Jeg ved ikk’ hva’ det er med snevejr
Men det er der
Får de sejeste mænd til at tegne hjerter
Se fuldmånen glimter 
Grøftekanter; fulde af diamanter
Og fnuggene daler
Og apoteker Holm løber i ottetaller

Jeg ved ikk’ hva’ det er med snevejr
Men det er der

(Peter A.G. Nielsen)



Det sner - hvad nu?

Der er ikke meget, der er mere 
spændende end sne og is; ihvert-
fald ikke når man er barn. Det giver 
en helt særlig stemning både for 
store og små, så selvfølgelig skal vi 
glæde os, når de hvide “dun” falder 
ned fra himmelen og danner den 
reneste fløjl over skolegården. 

Sneen har dog en tendens til at 
samle sig i kompakte bolde, og 
nogle gange kommer de til at få en 
hastighed i skolegården, som er i 
den udfordrende ende. Derfor må 
vi ikke kaste snebolde på hinan-
den, medmindre der er tale om 
helt løs sne. 

Vi skal være flere voksne lærere til 
stede ude i frikvarterene, når Kong 
vinter præger landskabet. Det in-
debærer helt konkret, at vi vinteren 
igennem, på de dage der er sne, 
bemander med ekstra gårdvagter i 
alle frikvarter.

Er det en god ide med 
et vandhul i haven?

På listen over spændende ting har 
vi, efter sne og is, vand. Udover at 
vand er spændende for levende 
organismer, og derfor muliggør en 
helt særlig biodiversitet, har det 
også en tendens til at gøre os driv-
våde, hvis vi ikke passer på. Det er 
der nogle i de små klasser, som har 
måttet erfare. De har simpelthen 
faldet i havelaboratoriets vandhul. 
Det skal selvfølgelig ikke ske. 

Vi har ikke nået at montere vores 
fysiske hegn om vandhullet hur-
tigt nok, men nu er det på plads. 
Samtidig har vi her i den sidste uge 
pumpet vandet ud. Så nu er det 
knapt så spændene, og ingen over-
hængende fare for at blive våd.

Nu når hegnet er på plads, venter 
vi blot på, at vandet fra SFO-taget 
og gårdspladsen kan løbe frit ned 
igennem den ny såede havre, som 
nu bliver jorddække inden andre 
planter får bolig i havelaboratoriet. 

Vandet vil danne grundlaget for en 
serie med nye insekter og vækster 
her til foråret. Det er det, vi skal 
bruge det til. Og når det nu også 
atter er trygt for alle at færdes i 
og omkring haven, er det en rigtig 
god ide med et vandhul. Både for 
udforskning og læring - og for bio-
diversiteten.

Interesse for skolen

Vi er rigtigt glade for at kunne 
byde så mange nye medlemmer 
velkommen til skolens kommende 
børnehaveklasse. Vi har ændret i 
vores optagelsesprocedure, så vi 
allerede nu har kunnet bekræfte 
optagelse til de fleste forældre, der 
har ønsket plads her til sommer. 
Flere er på vej, og vi ønsker dem 
alle hjertelig velkommen ind i vores 
fællesskab.

Derudover havde vi åbent hus med 
så mange fremmødte, at vi måtte 
dele os i to grupper, da vi gik rundt 
på skolen for at kigge ind i klasser-
ne. Dejligt at mærke interessen for 
vores arbejde. 

Også lokalpolitikere er interesse-
rede i, hvad vi går og laver. Her 
i november har vi haft besøg af 
Martin Sikær Kristensen, vicebor-
germester og formand for familie-
udvalget i Vejle kommune. Han var 
meget interesseret i vores hverdag, 
vores pædagogik og i hvordan vi, 
kommunen og skolerne sammen, 
bedst kan løse opgaven med at 
tilrettelægge en god fremtid for de 
unge. Han fik en guidet tur af Line, 

Mette og mig med et indblik i alt 
fra børnehave-havebrug, klasseun-
dervisning til havelaboratoriet, og 
vi fik etableret en god og direkte 
kontakt. 

Steiner i nutiden 1. februar 2023

Musikken giver liv og nuancer og 
fylder meget her på skolen. Vi vil 
så gerne fortælle jer om, hvorfor 
den er så vigtig for os. Det sker 
den 1. februar 2023, kl. 19.00 i 
Lindehuset. Her vil Jette Ryhmer, 
sammen med et udvalg af lærere 
herfra, fortælle og vise eksempler 
fra hverdagen. Arrangementet er 
en del af serien Steiner i Nutiden, 
som arrangeres af bestyrelsen. 
Sammen med lærerne og oplægs-
holdere fortælles, hvad vi gør - og 
hvorfor vi gør, som vi gør. 

Mentorarbejde & Arbejdsmiljø

Vores nye mentorarbejde er for 
alvor kommet i gang. Hanne Win-
terberg fra Rudolf Steiner lærerse-
minariet i Skanderborg har været 
med os, og kommer igen her i 
december. Hun er med i undervis-
ningen og tilfører som den eks-
terne mentor nye perspektiver til 
arbejdet. Der er blevet taget meget 
godt i mod i kollegiet, som her i 
november har holdt workshops 
om, hvordan vi udvikler den bedste 
mentoring for vores skole. 

Vi har fået landet en hel del
Arbejdstilsynet passer på os, og 
de gør et godt stykke arbejde, som 
også kræver noget fra os. Konkret 
har det blevet til udarbejdelse af 
risikovurderinger og diverse tekni-
ske indretninger som står her klart 
til inspektion. Forhåbentlig er alt 
nu i orden. 

(Fortsættes på næste side)
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Det næste, vi skal have gjort noget 
ved, er lyddæmpning i SFO; her er 
Arbejdstilsynet kommet med råd 
og vejledning, så vi er i gang med 
at finde den rette løsning.

Den 15. december får vi at vide, 
hvordan vi ligger an med vores 
arbejde, for da kommer Arbejds-
tilsynet nemlig på besøg. Denne 
gang for at følge op på det psykiske 
arbejdsmiljø, som i sin tid (2021) 
blev påpeget. Meget har været 
gjort siden dengang, og den nyligt 
gennemførte APV viser, at vi står et 
meget bedre sted nu. 

Selv om vi løber hurtigere, er vi ved 
at lande godt efter et år med store 
omstillinger. Så vi glæder os faktisk 
lidt til at møde arbejdstilsynet, som 
vil have samtaler med flere af os. 

Bazaren og legeplads

Det har været tid til Julebazar, og 
mange har glædet sig til dagen. 
Selv var jeg på uddannelse i me-
diemyndighed i Tyskland, så denne 
gang fik jeg desværre ikke mærket 
stemningen og duftene af gran og 
kager. 

Det er værd at nævne, at netop 
Julebazaren igennem de senere år 
har finansieret vores legeområder; 
de nye legehuse, som nu flittig 
benyttes, er sponsoreret af Ba-
zaren, og lige p.t. er 100.000, - kr. 
øremærket en ny legeplads, dertil 
kommer bestræbelserne fra dette 
års arbejde. 

Vores legeplads i grundskolen har 
brug for en opgradering, og elevrå-
det ønsker et hegn mellem boldba-
nen og parkeringspladsen. 

Når planerne herfor er lavet, søger 
vi støtteforeningen (som admini-
strerer indtægterne fra Bazaren) 
om midler til gennemførelse. Det 
vil give et godt løft til skolen. 

Så en kæmpe tak til jer alle som 
har knoklet for at gennemføre den-
ne dag. Det får vi glæde af både 
på selve bazardagen, og hver gang 
legen udfolder sig i skolegården. 

I år er der tjent 55.000, - kr. ind fra 
Bazaren. Disse penge vil komme 
eleverne og skolen til gode. Tusind 
tak for hjælpen.

De bedste hilsner
Martin
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Så er der kommet indheg-
ning omkring vandhullet 
bag SFO-bygningen.



TEATERTUR 
FOR OVERSKOLEN
Torsdag d. 24. november var det tid til en udflugt. 
6. – 9. klasse var på tur til Århus teater, hvor de så 
forestillingen ”Et juleeventyr”. 

Torsdag den 3. november slog vi dørene op for alle, som havde interesse i at komme og opleve en levende 
hverdag her på skolen. Der var rundvisning og mulighed for at overvære en undervisning, og mange havde 
takket ja til tilbuddet.

Det er dejligt at opleve den store interesse, der er for skolen. Det tegner godt for de kommende årgange, 
at der er så mange, som ønsker at melde deres barn/børn ind. Allerede samme dag fandt en del forældre 
frem til kontoret og udfyldte indmeldelsesskemaet med det samme.

ÅBENT HUS PÅ SKOLEN
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Den 8. november mødtes de yngste elever, og gik tur i skovkanten 
med lanterner.

Efterhånden som mørket i disse efterårs- og vintermåneder lukker sig 
om os, spirer en inderlighed og indadvendthed frem; det sker både 
indeni os mennesker - og i naturen. 

Så bliver det ekstra vigtigt for os alle at finde lyset frem i os selv. Lyset 
skal bruges til at kunne finde vej i mørket. Lanternen og lygterne er 
det ydre symbol på dette, og det er hvad lanterne/lysfesten handler 
om.

En tysk legende om Morten Bisp er også en del af årstidsfesten. Den 
handler om en god og from mand, der hed Morten, og som folket hav-
de valgt som deres bisp. Morten var en vældig ydmyg mand, og derfor 
gemte han sig iblandt gæssene i en hønsegård da det var tid til indviel-
sen. Denne fortælling kender vi også i forbindelse med Mortens aften.

Da folket så Morten som et lys iblandt folket, blev han kaldt for Morten 
Vægter. Han som tænder lys under himlen. Morten har en central rolle 
i lanternefesten og sange og fortællinger i forbindelse med den.

35

LYSFEST I 
OVERSKOLEN
Når mørket tager fat, byder vi lyset indenfor.

Også overskolen har holdt lysfest. Det foregik 
torsdag d. 10. november; netop på Mortens aften. 
Lysfesten var opdelt i forskellige dele. Hver klasse 
mødtes til opstart og ”stillestund” i de enkelte klas-
ser, hvor klasselæreren stod for arrangementet; det 
kunne være en sang, en fortælling eller en medita-
tiv stund med levende lys. 

Derefter mødtes alle klasserne i stilhed i Lindehu-
set, hvor der blev sunget fællessang og opført/over-
været elevoptrædener. Til sidst var der cupcakes 
til alle, som blev spist udenfor omkring bålkurv og 
fakler.

Det var en dejlig aften for alle.

LANTERNEFEST I GRUNDSKOLEN
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JULEBAZAR 2022
Endelig efter to år med aflysning og ændring af Julebazaren, blev det tid til at vende tilbage til vores helt tra-
ditionelle Julebazar. Det har vi glædet os utroligt meget til; både elever og voksne her på skolen. Og det blev 
da også en fuldstændig magisk og skøn dag, som helt på traditionel vis blev startskuddet til juletiden.

Man kunne både se nye og gamle ansigter på Bazaren, som summede af liv og julestemning. Der var ligele-
des både gamle og nye tiltag på årets julebazar - og på den måde gik gammelt og nyt så fint hånd i hånd og 
lod julen starte så smukt op på vores dejlige skole.

Se billedgalleriet fra dagen:
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RENÆSSANCEN OG REFORMATIONEN 
Af Tanja Broch Nielsen

7. klasse har I deres historie-
periode arbejdet med renæs-
sancen og reformationen. Her 
har de bl.a. lavet skriftruller 
om Martin Luther, som var 
den centrale person i reforma-
tionen, dvs. i den forandring 
af både kirkens lære og form, 
som skete i opgøret med kato-
licismen i 1500-tallet.

Herudover har klassen malet 
Peterskirken i Rom, som er 
formet af nogle af renæs-
sancens største kunstnere. 
Samt arbejdet med forskellige 
kunstnere, videnskabsmænd 
og opfindere fra perioden, 
bl.a. Leonardo da Vinci og 
Gutenberg.

PROJEKT OM 
UDVIKLING
I et projektforløb har 9. klasse arbej-
det med temaet udvikling. Projektet 
er en del af klassens afgangsprøve.

Der er stor variation i opgavens em-
ner, da der er mange muligheder for 
at dykke ned i temaet udvikling.

Her har der bl.a. været fokus på ma-
dens udvikling igennem historien og 
udvikling af Tolkiens univers i Ringe-
nes Herre.



NYE PENALHUSE I 

2. KLASSE
Se hvor fine penalhuse eleverne har lavet 
i 2. klasse. Ikke noget at sige til, at de er stolte.
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HAVEBRUG
5. klasse har sammen med Gosia i faget havebrug 
haft forskellige aktiviteter op til Julebazaren. De 
har bl.a. bagt brunkager og pyntet appelsiner med 
nelliker, så der har været en liflig duft af jul omkring 
dem.



Endnu endnu en af vores årlige traditioner er i færd med at blive afholdt her slutningen af november og første 
dag i december; nemlig adventsspiralen, som er vores andagt ind i julen.

Dette er en helt særlig smuk og fin tradition, som inviterer til inderlighed og ro. Det er altid en stille stund, hvor 
elever og forældre gives plads til indadvendthed og refleksion i den eller så hektiske juletid.

Ved adventsspiralen henter barnet lyset og bærer det i stilhed ind i granspiralen – det bærer også lyset med ud 
igen, når det forlader spiralen. Inderligheden og symbolikken er tydelig.

Det er en stund, hvor hvert barn klart ses og mærkes – og vi hører ofte arrangementet beskrevet af både lære-
re og forældre, som en af de traditioner, I holder allermest af.

ADVENTSSPIRAL

BOLCHEKOGERIET
I ugen op til julebazaren havde alle klasser en stund i 
skolekøkkenet, hvor de lavede bolcher. Det er altid en 
aktivitet, der bliver set frem til med stor glæde.
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