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12 klasse årsopgaver
12. klasses årsopgaver afleveres torsdag den 2. marts. 
Vi ser meget frem til at modtage opgaverne og høre dem fremlagt. 

Følgende titler/emner er valgt:
Anna Amalie Stormdal Bæk: 'At skrive en roman'
Balder Kristian Hørlyck Greve: 'Sex og dens påvirkning'
Caroline Ponsaing: 'Børns motoriske udvikling'
Freja Pernille Richter: 'Japansk Etiquette' 
Klara Amalie Anemone Løvenrose: 'Det plantemedicinske husapotek'
Marcus Samuel Lesiw: '2016-2017'
Marika Ellen Johansen Reuss: 'Bedre løb uden skader'
Mathilde I. Frederikke Mentov Hansen: 'Familier med klisterbånd og 
kærlighed'
Matilde Fie Gram Nøhr: 'Æstetik og provokation'
Mattias Tulestedt: 'Musik og terapi'

Kom til Finn Nørlev foredrag
Michael Skolen vil gerne invitere alle forældre og andre interesserede til 
en foredragsrække om barnets udvikling fra 6 år til 21 år.

Det første foredrag var i onsdags d. 22/2 og det næste er på tirsdag den 
28/2 kl. 18 i Erytmisalen. Det vil primært handle om temperamenterne og 
barnet mellem 8 og 12 år. Man kan komme og høre foredragene uafhængigt 
eller følge hele foredragsrækken på fire foredrag. Se datoer i kalenderen.
Finn Nørlev er en meget dygtigt og kompetent foredragsholder.
Han har de sidste 10 år drevet en klinik for antroposofisk medicin og et 
kursuscenter (Lille Hammershus) sammen med sin kone Dorte Nørlev.
Vel mødt 

Vor bogholder beder meddele, at med skolepenge for marts opkræves
6. og 7. klasse for orkesterrejse kr. 950,00
12. klasse aconto for kulturrejsen kr. 4.000,00



Det er i eftermiddag:

Sophia Seminariet
 

Inviterer til

fredagsforedrag den 24. februar kl. 17.00

ved seminarielærer Michael T. Brinch

-Yggdrasil-
WALDORFIMPULSEN I SAMTIDEN:

ÅBENLYSE OG SKJULTE UDFORDRINGER.
1919 – 2019 - 2119?

 

 

 

Betragtningen vil være et forsøg på en kortlægning af de givne 
'lodrette' bevidsthedsvilkår, som er en væsentlig del af vores livs 

færdsel mellem søvn og vågen tilstand, og de i kulturen 'vandrette' 
samfundsmæssige åbenlyse og skjulte politiske motiver, der på overfladen 

kan synes at være den waldorf-pædagogiske ur-impuls venligt stemte, men 
som dybest set ikke bryder sig om de konkrete åndelige 

frihedsbestræbelser, som er en væsentlig ledetråd, der løber gennem en 
åndsvidenskabelig pædagogisk kunstart.

 

 

                 Sted:  Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2920 Gentofte

                 Entré:  fri



?Logokonkurrence
- bliv ophavsM/K til Sammenslutningens nye logo

Vi ønsker os et logo, der på en enkel måde viser, at Sammenslutningen af Steinerskoler i 
Danmark er repræsentant og fælles forum for alle Steinerskoler i landet - for lærerne, børnene 
og forældrene.

• Logoet skal kunne stå flot i sammenhæng med teksten:
Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark

samt med Sammenslutningens adresse: 
Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark 
Farvergade 27 D, 2. sal, 1465 København K, Danmark
mail info@steinerskolerne.dk tlf. 20 364 354 
www.steinerskolerne.dk

• Logoet skal kunne bruges både på breve og e-mails, foldere og større tryksager, i 
annoncer og pressemateriale, på hjemmeside og andre elektroniske medier, på tekstil etc.

• Logoet må gerne være i farver, men skal kunne fungere i sort-hvid og kunne skaleres op 
og ned uden problemer. Dvs. der må ikke være en detaljegrad, der ikke fungerer, hvis det 
blot står i en signatur i en e-mail.

Deadline for indsendelse er 1. april 2017:

sendes til rp@steinerskolerne.dk eller

Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark

Farvergade 27 D, 2. sal, 1465 København K

Udvælgelse: Bestyrelse og sekretariat vil præsentere de tre bedste forslag til udvælgelse på 
Sammenslutningens årsmøde d. 29. april.

Præmien består primært i æren - der vil dog tilfalde vinderen en personlig gave.

Spørgsmål i forbindelse med logokonkurrencen kan rettes til: 
Randi Pisani,  rp@steinerskolerne.dk eller tlf. 20 364 354

Med venlig hilsen

Randi Pisani
Presse- og kommunikationsmedarbejder

Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark
Farvergade 27 D, 2. sal, 1465 København K, Danmark
mail rp@steinerskolerne.dk tlf. 20 364 354 
www.steinerskolerne.dk
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Kalenderen

Er der nogen der savner

denne søde dukkelise, som er fundet under en 
oprydning på skolen?

Hvis du/I genkender hende, kan hun hentes hos 
Birgitte i børnehaven, som tager sig af hende lige 
nu.

Februar

Mandag d. 27. Børnehaveklassen fastelavn

Tirsdag d. 28. 3.-5. kl. Finn Nørlev foredrag kl. 18.00 derefter
3.-5. klasse forældremøde

Marts

Onsdag d. 1. Børnehaveklassen forældremøde kl. 19.00
Skoleforeningsmøde kl. 19.00

Torsdag d. 2. 12. klasse fremlægger årsopgaver kl. 19.00

Fredag d. 10. 8. klasse på Teknisk Museum

Søndag d. 12. Koncert i DR-Byen kl. 10.00

Mandag d. 13. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Onsdag d. 15. Finn Nørlev foredrag kl. 18.00 i eurytmisalen

Lørdag d. 18. Lørdagsskole – Gamle elever besøg
Skoleforeningen generalforsamling kl. 13.00

Onsdag d. 22. Finn Nørlev foredrag kl. 18.00 i eurytmisalen

Mandag d. 27. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00
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