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Kalenderen

Vi har modtaget...

Marts

Mandag d. 11. Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Fredag d. 15.
Forårskoncert kl. 17.00-19.00 4.-12. klasse 
(generalprøver fra kl. 14.00)

Mandag d. 25. Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Onsdag d. 27. Musikaften kl. 16.30



Rudolf Steiners pædagogiske impuls til musikken i 
børnehaver og skoler
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Underviser er Jette Rymer (Musikleder og seminarielærer). Uddannet som Musikleder (AM) ved Det 

Jyske Musikkonservatorium, foruden 2 år på violinstudiet. Musikleder (orkester, kor, violin, blokfløjte, 

hørelære) gennem mere end 35 år ved Rudolf Steiner-skoler. Seminarielærer gennem 40 år indenfor 

Rudolf Steiners pædagogik. Underviser i Specialpædagogisk musikterapi. www.jetterymer.dk

Musik omgiver os i alle døgnets timer. Ofte får vi ikke mulighed for at vælge den 
selv. Er den “vores” musik? Forbinder vi os med den som kunstart eller som 
forbrugsvare? Eller begge dele? Vi voksne kan frasortere indtrykkene til en vis 
grad, men hvordan er det med børnene? Hvordan kan vi som forældre give vores 
børn de bedste musikalske betingelser under opvæksten? Disse og flere aktuelle 
spørgsmål vil blive forsøgt belyst. Desuden vil vi sammen eksperimentere med et 
enkelt instrumentarium og afsluttende synge kort sammen, så vi selv 
oplever musikken. 

Alle er velkomne. Kendskab til musik eller musikpædagogik er ingen forudsætning.

Kursus finder sted tirsdag den 30. april 2019 Kl. 17-20 på Rudolf Steiner 
Børnehaveseminar, Johannevej 20, 2920 Charlottenlund. Der bliver serveret et let 
aftenmåltid, samt vand, kaffe og the. Pris: 550,- (400,- for studerende og 
ledige)

Tilmelding senest den 16. april til uddannelse@bonsainet.dk eller på vores 
hjemmeside: www.bonsaiinstituttet.dk



Introduktion til Neufelds tilknytningsbaserede tilgang 
til vores rolle som forældre og bedsteforældre
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Underviser er Britt Mermolja Lyster, som er uddannet Rudolf Steiner-pædagog og mor til tre. De 

sidste 5 år har Britt videreuddannet sig inden for udviklings- og tilknytningspsykologi på Neufeld

Institute. Britt har også oversat bogen Rest, Play Grow af Deborah MacNamara, der er baseret på 

Neufelds tilknytningsteori, så den nu foreligger på dansk: Barnets udvikling gennem tilknytning og leg. 

Bogen forhandles i din lokale boghandler og direkte hos forlaget: www.bluepearl.dk 

Kurset henvender sig til forældre og bedsteforældre, som ønsker at bestyrke deres 
forældre- og bedsteforældreskab. Aftenen vil bestå af oplæg, diskussion og 
spørgsmål. Emner der berøres er bl.a.:

! Hvor vigtig tilknytning er, og hvordan den styrker os som forældre, øger vores børns 
trivsel og gør forældreskabet til en kærlig og inspirerende rejse.

! Børns modningsprocesser: Hvordan vi leder vores børn og skaber rammer og rutiner 
omkring dem, hvori de kan udfolde deres iboende potentiale og på samme tid blive 
sociale og tilpasningsdygtige mennesker.

! Vigtigheden af at det lille barn får grænser og rummes i dets frustration og gråd.

Kursus finder sted torsdag den 28. marts 2019 Kl. 17-19 i Børneøen Bonsai, Jægersborg Allé 
2A, 2920 Charlottenlund. Der vil være kaffe, the og en lille forfriskning. 
Pris: 400,-
Tilmelding senest den 7. marts til uddannelse@bonsainet.dk eller på vores hjemmeside: 
www.bonsaiinstituttet.dk


