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Generalforsamling

Kære Forældre og andre interesserede

Der indkaldes til generalforsamling for Butikken Under Kastanjen

Onsdag den 21. februar kl. 16.30-18.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år
3. Regnskabet fremlægges.
4. Prissætningspolitik
5. Indkomne forslag. Forslag kan sendes pr. mail senest 2 dage før 
generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelse
7. Eventuelt

I anledning af generalforsamlingen giver vi smagsprøver af Aurion brød, 
forskellige øko postej/pålæg, samt safter og juicer - nogle af de gode ting 
Butikken fører.
Butikken er oprettet som en forening/indkøbsforening for alle forældre på
skolen og alle er velkomne.



Kalenderen
Februar

Mandag d. 5. Ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00

Onsdag d. 7.
Audonicons bogbus kommer kl. 13.00-16.30
Julebasarrepræsentantmøde kl. 17.00-19.00
1. klasse forældremøde kl. 18.30

Fredag d. 9. Fastelavn

Onsdag d. 21.
Generalforsamling butikken 16.30-18.30
Skoleforeningsmøde kl. 19.00

Mandag d. 26. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Marts

Mandag d. 12. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Søndag
Fredag

d. 18.
d. 23.

Overskolen orkesterrejse til Slovenien

Fredag d. 23. Sidste skoledag inden påskeferien

April

Tirsdag d. 3. Første skoledag efter påskeferien



Kære Forældre, Vi har desværre været nødsaget til, at lave nogle ændringer til 

den allerede udsendte oversigt over Cafétjanser. Datoerne er de samme, men der er 

lavet en ny klassefordeling. Oversigten gælder for resten af skoleåret. Noter venligst i 

kalenderen, hvornår det er jeres barn/børns klasses tur til at have Café. 

Herunder kan I se den nye fordeling: 

Alle klasser har én Cafétjans i løbet af skoleåret, hvor det er forældrenes indsats, der bærer opgaven. 
Det forventes, at alle forældre på den ene eller anden måde kan bidrage til opgaven. 

Skoleforeningen tager kontakt til klassens praktisk valgte forældrerepræsentant med nærmere 
oplysning om alt det praktiske.

På forhånd tak for jeres gode indsats og hjælp.

Venlig hilsen Skoleforeningen
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Kære forældre 
Invitation til den årlige ENSWaP konference! 

ENSWaP er en forkortelse for European Network og Steiner Waldorf Parents, et 
netværk af frivillige forældre fra forskellige europæiske lande. En styregruppe 
arrangerer hvert år en konference på en lokal Steinerskole med skiftende tema, for 
alle interesserede med tilknytning til Steinerskolen. I år er det i Italien. Det er en 
weekend med foredrag, fordybelse, samtaler og gensidig inspiration til, hvordan det 
er at være hhv. forælder og elev på Steinerskoler i de forskellige europæiske lande.  
Har du spørgsmål, så kontakt gerne Maria på maceliwa@gmail.com - hun har været 
med to gange, som repræsentant for de danske Steinerskoler.  

 

 

ENSWaP Conference 2018 

“Digital Reality in the Waldorf School" 
13-15 April 2018 

  

 

    

 

 

JOIN US IN 

Bologna, Italy 
  

 

 
 

   

 

Digital technology has become part of our everyday life. Some people embrace it 

without any questions, others demonise it – but for most of us it is an exciting 

challenge. At our conference we aim to look further than the question of whether to 

use smartphones at school. We would like to explore such issues as: 

How can we find the right balance for our children? 

What is age-appropriate digital education? 

How to remain human and humane in this digital world? 

How to prevent game or social media addiction? 

What is SDD? 

What will the future look like? 

Together we, parents, teachers, experts, pupils, can find some answers which help 

us in our daily lives. 

Interested in the digital present and future? Register now! 

The registration fee is €150 which includes the full programme and all food and 

beverages offered throughout the conference. 

The final programme and other information will be posted to the conference page. 

  

 

 

 

  

 



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.  

Steinerpædagogik og Børneopdragelse  

4 gratis foredrag i foråret 2018  
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