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Kære forældre
Jeg har hermed den glæde at invitere såvel 8. klasse som forældre og
andre interesserede til HF-introaften på Michael Skolen onsdag den
24. januar 2018 kl. 18.00-20.00. Som annonceret på hjemmesiden
bliver programmet som følger:
18.00: velkomst og tale i salen v. skoleleder Jacob K. Nielsen
18.20: musikindslag v. overskoleorkesteret
18.30: åbne værksteder og fagboder i overskolebygningen
19.00: forfriskninger og åben studievejledning
Læs også folder om Steiner-HF http://michaelskolen.dk/wpcontent/uploads/2017/12/Steiner-folder_glad-7.pdf
9. klasse serverer forfriskningerne, overskolelærerne står til
rådighed for spørgsmål og indspark, mens den åbne studievejledning
varetages af Mathilde Ottesen og undertegnede.
Vel mødt og med venlig hilsen
Jacob K. Nielsen
Hjortespringe den 20. december 2017

Kære forældre
Der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling for institutionen Michael Skolen
Mandag den 15. januar kl. 19.00 i Eurytmisalen på skolen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer
3. Valg af ny tilsynsførende
4. Eventuelt
Med venlig hilsen
Michael Skolens bestyrelse

Vil du hjælpe skolens lille butik?
Hvis du har to timer om ugen, du kan lægge i Butikken Under Kastanjen,
kan du til gengæld:
* Få 20 % rabat på lækre, økologiske/biodynamiske varer.
* Bestille ting fra Helsam eller Natursource, som ikke i forvejen findes i
butikken.
Vi har brug for hjælp med både salg, opsætning af varer (uden for
åbningstiden) og rengøring. Hvis du ikke kan give et nap med hver uge, vil et
par timer hver 14. dag også blive taget imod med kyshånd.
Butikken Under Kastanjen er aktuelt åben onsdag, torsdag og fredag kl.
14.30-16.30. Hvis du har bedre mulighed for at være der om morgenen,
f.eks. i tidsrummet 8.00-9.30, vil det også være en stor hjælp.
Butikken Under Kastanjen drives af frivillige, og overskuddet går
ubeskåret til Michael Skolen.
Vil du vide mere? Så skriv til Sandie på sandieleth@live.dk

Kalenderen
Januar
Mandag

d. 8.

Første skoledag efter juleferien

Mandag

d. 15.

Ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00

Tirsdag

d. 16.

Studiekreds Tærskelens Vogter kl. 19.00

Lørdag

d. 20.

Temadag Steinerpædagogik 10.00-15.00

Tirsdag

d. 23.

Intromøde-børnehaveseminariet kl. 19.00

Onsdag

d. 24.

Åbent hus og HF-introaften, se hjemmesiden

Lørdag

d. 27.

Bh.kl. - 8. kl. lørdagsskole fra kl. 8.45

Mandag

d. 29.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 30.

3. klasse forældremøde
Februar

Onsdag

d. 7.

7. klasse forældremøde

Onsdag

d. 21.

Skoleforeningen

TEMADAG
Lørdag d. 20. januar 2018

Indføring i
Steinerpædagogik
Hvad er særligt for barnet 0-7 år
og hvordan indretter vi
pædagogikken efter det?
På kurset vil vi arbejde med
grundlæggende spørgsmål gennem
foredrag og samtale.
Underviser:
Seminarielærer og pædagog Susanne Juhl-Nielsen
Pris inkl. frokost: 750 kr.
Tid: Kl. 10 – 15
Tilmelding og betaling senest 12. januar
konto 8401-1101759

RUDOLF STEINER
BØRNEHAVESEMINARIET
JOHANNEVEJ 20, 2920 CHARLOTTENLUND
39632137 – steinerseminar@mail.tele.dk
www.steinerseminar.dk

Steinerpædagogik og Børneopdragelse
4 gratis foredrag i foråret 2018

Steinerpædagogik og børneopdragelse i den første syv-års periode

En Foredragsrække på i alt fire foredrag i Rudolf Steiner Børnehus Kvistgård, i
Stenladen, Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård på flg. Dage:
23.1, 20.2, 20.3. og 17.4. Hver aften fra kl 19.00 – 21.30 afbrudt af en pause.
Mål gruppen er alle med interesse i børns udvikling og opdragelser, der ønsker i
indblik i Steiner pædagogikken. Du kan deltage i lige det foredrag, der interesserer dig
eller i allesammen. Tilmelding ikke nødendig, bare mød op.
23. januar 2018 Barnets udvikling v/Finn Nørlev fra Lille Hammershus

Barnets udviklingsfaser og hvordan sanser, følelser og vilje udvikles i barnet. Her kommer vi også ind
på grundlæggende antropsofiske begreber som æterlegeme og astral legeme og hvordan de står i
forhold til det fysiske legeme.

20. februar 2018 Rytmens betydning for barnet v/Dorte Nørlev fra Lille Hammershus

Rytme, rytme og atter rytme har essisentiel betydning for barnet og dets evne til at forbinde sig med
denne verden. Hvordan påvirker rytmen barnet både nu og senere i livet? og hvordan skabe rytme, så
der er bevægelighed og ikke døde ritualer?

20. marts 2018 Steinerpædagogik v/Dorte Nørlev fra Lille Hammershus

Her kommer vi ind på hvordan den kærlige autoritet som forbillede, bl.a. sætter grænser og har
betydning for barnets opdragelse og vi ser på konsekvenser af mange gængse opdragelsesmetoder
bla.: Skyld og skam, rigtig og forkert, dominans, afvisnig mm

17.april 2018 De to børnetyper og deres sygdomme v/Finn Nørlev fra Lille
Hammershus

Her kommer vi ind på hvordan børn overordnet kan inddeles i to grundlæggende typer og hvad der
karakteriserer disse. Derudover ser vi på de sygdomme, der kan udvikles indenfor hver af de to typer
afhængig af, hvordan opdragelsen er.

FLOW & U
Fordybelsesdage og Try-Out

10. - 14. februar 2018

TENDENSER I TIDEN!
Udfordringer i hverdagen
på arbejdet, i skolen, i fællesskabet
Tema:
Nervøsitet, stress, uro og passivt / reduceret bevægelsesliv

Vi glæder os over at kunne indbyde til ialt 5
fordybelsesdage med eurytmi og bevægelse i februar:
Del I: lørdag & søndag - åbent seminar:
I centrum for dagene står overfor stress, nervøsitet og andre former for
overbelastning øvelser og bevægelsesforløb, som styrker et alment
velbefindende, modstandskraft, grounding og kreativitet. Grundlæggende
øvelser og elementer behandles og formidles sådan, at de kan anvendes
og praktiseres både i professionel og privat sammenhæng.
Del II: mandag & tirsdag - Intensivseminar & Try-Out
Fordybelse af temaet med retning imod anvendelse i forskellige arbejds- og
undervisningssammenhænge. I åbne undervisningsblokke indgår integrale
og innovative læringskoncepter og metoder, sådan som de praktiseres i
eurytmiuddannelsen Flow&U. Forudgående kendskab til eurytmi er en
fordel for udbyttet i deltagelsen.
Del III: onsdag - 'Markedsplads' med bevægelse og sundhed.
Henover dagen kan forskellige temaer i grupper eller individuelt fordybes
med fx. konsultationer i helse-eurytmi, pæd. og meditativ eurytmi,
læringsforståelse og -metode.
Onsdag aften kl. 19.00 til 20.30 : 'Hjertekræfter' - fordybelseskursus med
sakraleurytmi og meditativ bevægelse.
Detaljeret program for dagene følger i januar 2018.

Overblik:
Lørdag - onsdag kl. 9:30 - 17:30
+ onsdag kl. 19:00 til 20:30 fælles fordybelse; 'hjertekræfter'.

Hvor: MIchaelskolen, Stokholtbuen 25, 2730 Herlev

Priser
Deltagelse for alle 5 dage (exkl. indiv. konsultationer) 2200 kr.
Lørd. + sønd. 1200 kr. (inklusiv mand. + tirsd. 1800 kr.)
Mand. + tirsd. 1200 kr. (inklusiv 'hjertekræfter' 1500 kr.)
Individuelle helse-eurytmi konsultationer á 60 min.: 600 kr.
Kurset 'hjertekræfter' alene 500 kr.

Koncept og organisation:
Morten Klinkvort - Flow & U - København
Vera Koppehel - Sakral og helse-eurytmi - Basel
John Carter - Helse-eurytmi Lucia Klinikken - Odense
Temadagene finder sted primært på dansk og engelsk.

Information
FLOW & U København
Tilmelding:
Morten Klinkvort - morten@eurytmiuddannelse.dk
Tilmelding senest 1. februar 2018.

