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TID TIL EFTERTANKE
Oktobers månedsblad blev vendt 
på kalenderen, og vi er nu landet i 
efteråret.

Efteråret med al sin omskiftelighed; 
de stille og afventende dage, hvor 
vi næsten kan forestille os, at det 
stadig er en lillebitte smule sensom-
mer – og så er der de blæsende, 
ruskende dage med masser af regn 
og bevægelse i træernes toppe. 

Det er blevet tid til at pakke sig ind i 
varmere tøj og trække sig lidt mere 
inden døre. Her finder vi tiden til de 
rolige sysler, og vi varmer os i hinan-
dens samvær og nærvær. Efterår er 
de stille refleksioners tid. Efterår er 
hyggens tid. 

Det har lige været efterårsferie, og 
vi håber, at I alle har haft mulighed 
for at nyde tid sammen i jeres fami-
lier, og at I har syslet og hygget i den 
smukke eftårsstemning.

Inden vi ser os om, er november i 
fuld gang – og her på skolen er det 
altid en meget travl måned, hvor 
meget står i Julebazarens ånd. 

Det bliver både sjovt og hyggeligt 
– og vi glæder os som altid til både 
forberedelser og afholdelse af 
Bazaren. 

Vi håber, at Bazaren i år undgår at 
blive påvirket af Corona, som det 
desværre har været tilfældet de 
sidste par år. Vi ønsker, at traditi-
onen denne gang finder tilbage i 
sin normale form med både hygge, 
menneskeligt samvær og masser af 
aktiviteter i løbet af dagen.

Efterår, eftertanke, efterløn
Af Johannes Møllehave(2018)

Jeg elsker oktober og efterår,
med alle de farver træerne får

for siden at kaste farverne væk
og stå som tegnet med tusch og blæk
Hør skovenes efterårs hjerte banke:

Efterår, efterår, eftertanke.

Cyklister i flokke når dagen gryer
med hænder på kølige cykelstyr,
hvor eftertanken er sval og skøn.

Kalenderens gavmilde efterløn
Pedaler trædes af alle kræfter.

Det er efterår: tid til at tænke efter.

Som egernet samler nød på nød
skal brændet stables til pejsens glød.

At sidde i ly og at sidde i læ
med duft af det brændende birketræ,

i ildskæret lyser øjnene blanke
efterår, efterår, eftertanke.

Oktober som varsler vinteren ind.
Oktober med norden- og søndenvind

Oktober som pust fra et underbid.
Snart omstilles uret til vintertid.

Nu udskiftes skovenes garderober
Og træ-silhuetterne skriver: O K T O B E R.

Snart slutter tiden sin almanak.
Hvad er det der lyder som ordet tak?

Det er selve naturens aftenbøn
Naturen er kommet på efterløn.

Vinden kærtegner hestens manke.
Efterår, efterår, eftertanke.  



Resursepersoner til bygge- og 
vedligeholdsudvalget

I bygge- og vedligeholdsudvalget 
finder vi Simone, Adam og Martin. 
Vi trives meget godt i hinandens 
selskab, og alligevel er vi nysgerri-
ge på, om der er forældre derude, 
som på en eller anden måde vil 
være en del af fællesskabet. Det 
kan være som en del af udvalget, 
men det kan også være som tov-
holdere/resursepersoner til for-
skellige opgaver og projekter, som 
der er brug for at blive udført. 

Vi har opgaver, som vi gerne vil 
gennemføre, og vi vil rigtig gerne 
have vores forskellige kompetencer 
i spil, så det kan lade sig gøre. Vi er 
ved at lave en liste over forældre, 
og hvad man kan bidrage med. 
Hvis det er noget du vil være med 
til så skriv til Simone på simone-
johnstad@gmail.com.

Lanterne og lysfest

Vi er begyndt at forberede til 
lanternefest for grundskolen og 
til lysfest for overskolen. Tirsdag 
den 8.11. mødes grundskolen (1-5 
klasse) til lanternefest og torsdag 
den 10.11. mødes overskolen (6-9 
klasse) til lysfest.

Skolelørdag den 5.11.

Lørdag den 5.11. mellem kl. 10:00 
og 12:00 er det skolelørdag, hvor 
vi forbereder til den kommende 
julebazar. 

Dagen vil bestå i arbejde for foræl-
drene, som organiseres af bazar-
udvalget og de enkelte klasser.

Forældrene mødes i Salen, hvor 
bazarudvalget kort  vil orientere 
om dagen - og eleverne møder op i 
deres respektive klasser.

Mediemyndighed som en del 
af læreplanen

Steinerskolerne har udviklet en 
omfattende strategi for medie-
pædagogik i Steinerskolerne, og 
vi er i Vejle med i dette nationale 
arbejde. 

Målet med planen er at uddanne 
unge mennesker til en dyb forstå-
else for medier og deres bagved-
liggende principper, samt vække 
en robusthed i de unge mennesker 
overfor medier og mediebrug. Vo-
res mål er at uddanne til det, vi har 
valgt at kalde mediemyndighed. 
Nogle af klasserne er og bliver prø-
veklude i dette arbejde, som er en 
del af et større europæisk projekt.  

Status lige nu er at Martin nu på 2. 
år er med i en mediemyndigheds-
uddannelse i Tyskland og indgår i 
arbejdet med at omsætte strategi 
til praksis ude i skolerne. 

Åbent hus den 3.11.

Onsdag den 3.11. inviterer vi 
nysgerrige gæster ind til vores un-
dervisning. Vurderer man Steiner-
skolen i Vejle som en ny mulighed 
er det derfor oplagt at lægge turen 
forbi. Programmet for dagen kan 
ses på side 4 (eller klik her).

Optagelse i børnehaveklassen

Vi oplever god interesse til børne-
haveklassen, og vi har i år sat som 
mål at kunne bekræfte optagelse 
her primo november. Vi har derfor 
holdt en række optagelsessamtaler 
og gennem et godt samarbejde 
med blandt andet Stjerneblom-
sten, ser det ud til at vi lykkes i at 
nå målet. På den måde kan både 
de nye forældre og skolen have ro 
i maven omkring planlægningen af 
det kommende skoleår. 

Infoaftener første tirsdag 
i hver måned

Vi fortsætter med infoaftener hver 
måned. Hvis I møder elever eller 
forældre som er nysgerrige på sko-
len, så må I meget gerne invitere 
dem til denne lille og regelmæssige 
live event, som nu holdes fysisk i 
lindehuset. Vi streamer også her-
fra til dem som ikke har mulighed 
til at være med fysisk.

Økonomistatus Q3

Som antydet i forrige update, 
begynder vi at kunne se at de 
ændringer, som vi har gennemført, 
give effekt. Det glæder os rigtigt 
meget, fordi driften her i år ligger 
an til et underskud i størrelsesor-
den 600’.

Vel vidende om at spådomme om 
fremtiden er behæftet med en vis 
usikkerhed, kigger vi med økono-
misk forventning mod 2023. Her 
får vi for alvor effekterne af årets 
omstillinger, og det giver ekstra 
inspiration til budgetarbejdet, som 
nu er i gang.

Det er især reduktionerne i beman-
ding, som her får positiv betydning 
for driften. 

Vi kan ikke udelukke yderligere 
reduktioner i de store omkost-
ningsposter i tiden fremover, men 
vi er kommet godt i mål med de 
reduktioner, som vi havde planlagt 
for året, så retningen er som den 
skal være.
 
Hvis I har spørgsmål eller ønsker 
yderligere kommentarer, er I mere 
end velkomne til at kontakte mig. 

De bedste hilsner
Martin
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SKT. MICHAELS STEMNING
Oktober måned har budt på Michaelstid, som er tiden, hvor vi 
mennesker ligesom naturen trækker os tilbage – og mere ind i os 
selv. Imens vi i foråret har sanserne meget rettet imod det ydre, 
får vi i denne tid skærpet vores fokus på den indre bevidsthed. Vi 
bliver mere indadvendte, stille og reflekterende.

I Michaelstiden fortæller vi historier om drager og riddere og om 
ærkeenglen Michael, som hjalp Ridder Georg med at bekæmpe 
en ond drage og redde prinsessens liv. På den måde har vi i for- 
tællingerne i denne tid stort fokus på kampen mellem det gode 
og det onde. Skt. Michael er symbolet på den hjælp, vi kan finde, 
når de to kræfter skal balancere – og vi skal finde modet og styr-
ken indeni til at leve et harmonisk liv.

Det er altid en spændende tid at være i, fordi energien er mærk-
bar iblandt børnene – og det er tydeligt at fortællingerne vækker 
genklang hos dem.

Vi bringer her lidt stemningsbilleder fra Skt. Michaels dag.
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MUSIK
UNDERVISNING
Ord er overflødige. 
6. klasse i sit es!

En gammel tradition genoptages på skolen, og derfor kører vi i øjeblikket en annonce med nedenstående 
tekst – del gerne i jeres netværk, hvis I kender nogen, der kunne have interesse i at besøge os.

Vi holder Åbent Hus på Steiner Skolen i Vejle TORSDAG D. 3. NOVEMBER, KL. 8.15-10.00.

Kom og oplev en levende hverdag på Steiner Skolen i Vejle
Vær med i undervisningen - og hør om vores dejlige skole.

Skal I som familie tage stilling til valg af skole – eller overvejer I et skoleskift for jeres skolebarn, så kom til 
Åbent Hus, og hør lidt om vores skole – og oplev stemningen på stedet. Der er også mulighed for at besøge 
vores naturbørnehave i skoven i samme tidsrum.

ÅBENT HUS PÅ SKOLEN
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PROGRAM

Kl. 8.15 - 8.30:
Velkomst og rundvisning på skolen

Kl. 8.30 - 9.00:
Besøg i grundskolens undervisning

Kl. 9.00 - 9.30:
Besøg i overskolens undervisning

Kl. 9.30 - 10.00:
Informationssamling med spørgsmål til skoleleder og lærere



DEN STORE BAGEDYST I
MADKUNDSKAB
Tanja står for undervisningen i Madkundskab, og 
der bliver lavet mange spændende ting i køkke-
net. 

En af de sjoveste begivenheder er vores helt egen 
version af ”Den store bagedyst”. Det er efterhån-
den blevet en tilbagevendende tradition, og den 
bidrager med mange gode stunder og masser af 
latter undervejs.  Alle er begejstrede for ”lugten i 
bageriet” :) 

ELEVKLUMME I 
MAGASINET FRISKOLEN
En modig og dygtig elev; Signe fra 8. klasse, har 
sendt et bidrag til Friskolernes magasin, der 
havde bedt om klummer fra eleverne på landets 
friskoler. 

Signe har skrevet en fantastisk fin beretning om 
sin store passion fodbold. Det er også en fortæl-
ling om, hvordan livet pludselig kan spænde ben 
og tvinge én til at træffe nogle valg, som man ikke 
selv har ønsket.

Virkelig sejt, Signe, at dele din historie – den er så 
fin og velskrevet, og du fortjener stor ros for dit 
arbejde.

Hvis du ikke allerede HAR læst  Signes klumme 
kan du finde den her: https://friskolerne.link/
mag35_elevklummer
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IDRÆTSDAG 
PÅ SKOLEN
Traditionen tro var den sid-
ste fredag inden efterårs-
ferien idrætsdag, hvor der 
var planlagt forskellige akti-
viteter for børn og voksne 
af Viktor og Thelma. 

At få bevæget kroppen er 
altid hovedformålet med 
denne dag. 

Når dette kan kombineres 
med masser af sjov og 
socialt samvær, så kan det 
ikke blive bedre.
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8. KLASSE
PÅ KANOTUR
Imens resten af skolen afholdt idrætsdagen på sko-
len, tog 8. klasse på kanotur. Mon ikke de har haft 
en fest? Meget tyder på det, hvis man ser de flotte 
billeder fra dagen.
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NYT FRA SANDUKO
Vi har modtaget en hilsen fra Clara og Troels Ussing, 
som har haft en tilknytning til skolen igennem mange 
år, og som mange af jer nok kender. De to ildsjæle er 
en del af Sanduko, der er en forening for steinerpæ-
dagogisk hjælpearbejde i den tredie verden. 

I øjeblikket befinder de sig i Østafrika i Nairobi, hvor 
de gør alt hvad de kan for at øge fundraising og 
sponsorat-indkomster, som kan være medvirkende til 
at hjælpe de mange børn og familier med tilknytning 
til Mbagathiskolen, der er hårdt ramt - først af Coro-
nakrisen og nu den verdensomspændende økonomi-
ske krise.

Clara beskriver, hvordan også de ansatte på skolen nu 
påvirkes. Hun beskriver således: – Trykkende er det 
for alle de unge, seje og stærke lærere her på skolen, 
at deres lønninger er meget små - og i takt med in-
flation og prisstigninger må de se sig langsomt på vej 
nedad mod virkelig fattigdom. 

Vi sætter på skolen stor pris på disse opdateringer fra 
Clara og Troels – og det indblik de giver os i den virke-
lighed, der findes for så mange mennesker i Nairobi. 

Hvis du har lyst til at læse mere om Sandukos hjælpe-
arbejde, kan du klikke på linket her, så kan du holde 
dig opdateret på foreningens seneste nyhedsbrev, 
hvor der heldigvis også er plads til opløftende og po-
sitive fortællinger: Nyhedsbrev Sanduko

God læselyst.

1000 FØLGERE 
PÅ INSTAGRAM
Slutningen af oktober blev tidspunktet, hvor skolens 
Instagram-profil rundede de 1.000 følgere. Det er vi 
utroligt stolte af og glade for. 

Vi takker alle, som har lyst til at følge os både på Insta-
gram og på Facebook, hvor vi deler små historier fra 
vores hverdag på skolen – samt opdaterer om vigtige 
informationer og begivenheder.

http://www.sanduko.dk/ewExternalFiles/Sanduko%20Nyhedsbrev%20-%20Oktober%202022.pdf
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Af Marie Magni

Ét er nødvendigt - 
her i denne vor vanskelige verden 
af husvilde og hjemløse: 
At tage bolig i sig selv. 
Gå ind i mørket 
og pudse sodet af lampen. 
Sådan at mennesker på vejene 
kan skimte lys i dine beboede øjne
(Hans Børli)

Uge 43 var en særlig uge i 6. klasse. Vi kalder det 
hjertets uge. Der sker mange ting, når man går i 
6. klasse, både udvendig og indvendig. Relationer 
forandrer sig. Den ydre påvirkning er massiv. Ikke 
mindst fra de sociale medier og online underhold-
ning.

I uge 43 har vi valgt at styrke relationerne og skrue 
ned for de sociale medier. I hvert fald dem, der er 
online. Målet for uge 43 er, at vi er skærmfrie. Ingen 
online sociale platforme, ingen spil. Men vi spiller/
leger alligevel, og vi arbejder med de sociale medier 
- bare offline. 

I klassen har vi ”Klassens væg”. Her kan eleverne 
poste ting og beskeder, der er relevante for klassen. 
Klassekammeraterne kan så give deres mening til 
kende ved at ’like’ og ’dislike’. Men skal man ’dislike’ 
bare fordi, man ikke er enig? Eller kan man nøjes 
med ikke at kommentere? 

Børnene har også deres egen profil. Her kan man 
lægge private beskeder til hinanden. Når man sen-
der en besked, kan man ringe med klokken. Hvem 
lader sig forstyrre af klokken? Er det nødvendigt at 
ringe? Eller er det overhovedet nødvendigt at sende 
beskeden lige nu? Det er nogle at de dilemmaer, vi 
er omkring.

Rundt omkring i de små hjem er der blevet arbejdet 
med alternative aktiviteter til den online underhold-
ning. Nogle har fået tegnet en masse, andre gået 
ture, spillet endnu mere bold, brætspil, udflugt til 
fjern og nær, til lands og til vands (læs: en tur i svøm-
mehallen). 

Er det svært at undvære de sociale medier? Ja, det 
er det - for nogle. Falder vi igennem ind i mellem? Ja, 
nogle gør. Men vi er bevidste om det og prøver så 
godt vi kan. Og oplever samtidig verden på en lidt 
anderledes måde.

Vi styrker som sagt også relationerne - og samar-
bejdsevnerne. Onsdag den 26. oktober havde vi 
besøg af et par unge mennesker fra UngVejle, Ode 
og Jessica. De havde forberedt en række teambuil-
ding-øvelser til klassen. Kort fortalt; klassen nød 
det. 

”Jeg så mine klassekammerater på en helt nye 
måde”, Det var hyggeligt at lave noget, hvor vi alle 
var sammen om det”, ”Det var nogle rigtig gode 
øvelser - især den med for og imod, hvor vi skulle 
øve os i at skændes”, for blot at nævne nogle af cita-
terne fra børnene.

HJERTETS UGE - ELLER KLASSENS HJERTE-UGE

Vi skal passe på 
hinanden - og os 
selv. Her ses Edda 
med sin kugle af 
ler, som vi formede 
i starten af ugen. 
Den er hul og inden 
i er der en lille 
kerne.



LIDT FRA  
UNDERVISNINGEN
5. klasse har sammen med Malou spillet matema-
tikbanko. Sådan kan en matematiktime også ud-
folde sig og Line har haft lædersløjd med 7. klasse.  
De smukke resultater kan ses her. 
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9. KLASSE 
PÅ TUR TIL NORGE
I uge 39 tog 9. klasse på lejrtur til Soleggen i Norge, 
hvor de har mødt udfordringer og fået flyttet per-
sonlige grænser i fjeldene fjernt fra byliv og sociale 
medier.

Vi modtog i løbet af ugen en masse dejlige billeder 
og her får I et lille indblik i klassens oplevelser.


