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Tilmelding til Lola Jensen foredrag

Gratis stole

Marchel minder om:

Laplandsudstyr sælges



Kære Forældre på Michael Skolen
Alle forældre vil deres børn det bedste, det er bare ikke altid at tanke 
og handling kommer til at stemme overens, måske fordi stress, dårlig 
samvittighed, usikkerhed, tvivl her og nu i situationen kommer til at 
overhæle de gode intentioner.

"Hvad betyder det for mit barn at se TV, hvad tid skal de i seng, hvad med mål-
tidet, hun spiser ikke så meget, hvordan taler man med børn om de sværeste 
emner, hvad med legen og kammeraterne i skolen, hvad med gruppedannelse, 
hierarkier, roller, afvisning, udelukkelse, mobning, hvordan gør man sit barn til 
en god kammerat, hvordan giver man i det hele tager den dannelse til børn, 
der gør at de på sigt kan begå sig med andre?” Spørgsmålene er mange, 
svarene måske ligeså.

Michael Skolen har inviteret familievejleder Lola Jensen kendt fra 

TV2´s Go`Morgen Danmark, til at holde foredrag for skolens forældre 
tirsdag den 9. april kl. 18-20, for hun kan, om nogen, og 
på konkret, provokerende, men også glad og løftende måde, give os 
inspiration til mere sikker handling. Der er masser af små eksempler 
i hendes oplæg, som er hentet lige ud af en almindelig hverdag. Det 
bedste er nok, at hun giver os følelsen af at være gode nok, og giver 
os en lyst til at være lidt mere positive overfor hverdagen sammen 
med børnene.

FOREDRAG MED LOLA JENSEN
Tirsdag den 9. april – Kl. 18-20

INDBYDELSE

Tilmelding:
Tilmelding er nødvendig enten via: mail@michaelskolen.dk 
eller til skolens kontor tlf. 44 84 98 98. 

Bemærk, at forældre i Børnhaveklasse til og med 4. klasse har fortrinsret.

TEMA: 

Det gode barneliv  
hjemme og i skolen

Hvordan styrkes  
forældresamarbejdet  

i klassen og på skolen? 

Hvilke forventninger  
kan vi have til hinanden i  
det fælles samarbejde?

Aftenen giver det bedste udbytte for fremtidens samarbej-
de, hvis flest muligt tager imod invitationen og møder op.  
Så jo flere der kommer, des bedre en aften kan vi få.

Der serveres en kop kaffe/te i pausen. 
Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
Michael Skolens lærerkollegie

Velkommen til en lærerig aften med  
Lola Jensen, hvor hun vil fortælle om:

• Børns sociale kompetencer, herunder de værdier der kan 
minimere eller forhindre børns mobning af hinanden.

• Relationer mellem børn – pige/drenge roller, hierarkier, 
sprog og omgangstonen. Trivsel og forældreopbakning.

• Hvilke forventninger har/kan vi have til:
• Hinanden i det fælles samarbejde omkring barnet
• Rolle- og ansvarsfordeling. Det gode barneliv hjemme  

og i daginstitutionen.
• Hvordan styrkes forældresamarbejdet i klassen/skolen.



Kalenderen

Rettelse

Marts

Søndag d. 31 6. og 7. klasse rejser til Italien

April

Onsdag d. 3. Generalforsamling i Skoleforeningen

Fredag d. 5. 6. og 7. klasse kommer hjem fra Italien

Mandag d. 8. Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag d. 9. Foredrag ved Lola Jensen

Fredag
Mandag
Tirsdag

d. 12.
d. 22.
d. 23.

Sidste skoledag inden påskeferien
2. påskedag – 12. kl. rejser til Italien
Første dag efter påskeferien

Lørdag d. 27. Forårsoprydningsdag - lørdagsskole

Mandag d. 29. Generalforsamling Michael Skolen

Maj

Mandag d. 6. Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag d. 7. Musikaften kl. 16.30

Onsdag d. 8.
12. klasse kommer hjem fra Italien
Musikaften kl. 16.30
Skoleforeningsmøde

Lørdag d. 11 MAJFEST

Mandag
Onsdag

d. 13.
d. 15.

4. klasse til Trelleborg

Torsdag d. 16. Overskolekoncert kl. 16.00 for 8. til 12. klasse
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Bliv frivillig i 

Butikken 

Under Kastanjen
Ideen med Butikken under Kastanjen er at give forældre, elever, lærere og øvrige med 
tilhørsforhold på Michael Skolen en nem tilgang til økologiske og biodynamiske dagligvarer.
Butikken drives ved frivilligt arbejde af forældre, lærere og tidligere forældre på skolen. 
Den har eksisteret siden julebasaren 2006, hvor den havde første åbningsdag.

Butikken Under Kastanjen sælger blandt andet:

Helios helsekostvarer
Aurion mel og gryn
Lækre postejer fra Mølle Skovly
Weleda kosmetik
Et udvalg fra Mercurius
Sonett rengøringsmidler
Hjemmelavet legetøj og håndarbejde
Postkort
Et stort udvalg af farver
Eurytmisko

Der er masse af opgaver man kan være med til, så du 
kan vælge de opgaver der passer ind i dit liv og din hverdag:

Pakke varer ud

Slæbe varer ned

Tømme skrald

Støvsuge

Støve af

Ordne brød-bestillinger

Status 

Hovedrengøring

Vagter i butikken morgen eller eftermiddag

Vagter i butikken på arbejdsdage, til lørdagsskoler og fester

Generel oprydning

Kontakt: butikken.u.kastanjen@gmail.com hvis du vil melde dig som frivillig eller hvis du bare vil vide mere.

Butikken 
Under Kastanjen



Invitation til Laplandstur 25. Juli-2. august 2019  
 

Dette er indbydelsen til en Laplandsvandring for forældre til tidligere elever på 
Steinerskoler og andre venner. Mange forældre har igennem årene efterspurgt muligheden 
for at gå i børnenes fodspor – nu blir’ det muligt med en i alt 9 dages ’let guidet’ tur den 
25./7 – 2./8 2019. 
Laplandsturen for elever er en skelsættende og ofte grænseoverskridende tid i ødemarken. 
Et natur- og selv-møde og en nærværende måde at være individ i et lille fællesskab.  
Så er det din tur nu?  
 
Lidt om turen: 

Lapland ligger 16 timers togrejse nordpå fra Stockholm. Vores vandring vil begynde ved 
Katterat Station (No) mellem Narvik og Abisko og fortsætter i området henover Norges- 
Sveriges grænse, godt 50 km nord for Kebnekaise. Vi ender i saunaen på Abisko Fjeldstation. 
 
Vi vil vandre ad eksisterende ruter, ofte nær feltstationer, dog medbringer vi telte og 
anvender kun hytter i nødstilfælde. Vi gør små ophold på egnede steder, lader sindet hvile og 
landskabs-roen falde på. De gennemsnitlige vandringer er på 6-8 timer + pauser, svarende til 
12-17 km pr. dag. Det lyder måske ikke af så meget, men med oppakning i stigende og 
faldende terræn er det en reel dagsrejse. Over 6 dages vandringer vil vi gå ialt ca. 90 km.  Vi 
har 3 dage som er rejsedage og vil dermed være i alt 9 dage afsted. 
 
På hele turen har vi som udgangspunkt telt-overnatning. Ankomst til næste lejrplads er typisk 
kl. 16-18. Teltslagning, trangia-mad, bål og halvlyse nætter, morgenmad og opbrud er en 
dagsrytme vi er sammen om i en mindfull timing mellem selv og natur. I det hele taget vil, om 
ønsket, mindfullness og fordybelse kunne få en særlig plads på denne tur – mere herom 
senere i et særligt tillæg. 
 
Lapland har et meget varieret vejr, mellem 20 og 5-8 grader, om natten ned imod 0 gr. og der 
kan forekomme snefald. Nedbøren i området er aldrig helt forudsigelig, Atlantisk vejr; Vi 
skal ruste os til alle vejrlig i udrustning og oppakning.   
Der er i området kun naturstier. Hvis man skulle komme sådan til skade, at man ikke kan 
fortsætte turen, vil man blive hjulpet til den næste feltstation, hvor der er en nødtelefon. 
Ingen fare for stenskred, ej heller lavinefare i dette område, turen går i åbne landskaber.   
 
Vi arrangerer to prøve-vandringer den første er den 26. Maj kl. 9.30-16, når alle har skaffet 
mest muligt udstyr, som skal testes og gås til. Det er klart sjovetst at rejse til Lapland med 
tilset udstyr. Jo tidligere vandrestøvlerne og rygsæk er anskaffet og kan passes til, jo bedre. 
Den anden prøve-vandring er i juli.  
Vi kan være max. 18 på turen og det forudsættes, at du er rask og i god form, og at du kan 
vandre 20 km. med ca. 13-15 kg i rygsækken. 



Turen er non-profit og de samlede udgifter vil ligge mellem 4.-5.000 kr. alt efter 
rejseudgifter og dine valg vedr. komfort. Flere detaljer omkring togrejsen vil følge ved 
tilmelding. 
 
Er det denne her tur du har drømt om? Så lad os høre fra dig inden den 25. april 2019! 
Send en mail til: charlotte.dencker@gmail.com med dit navn og et par linier om dig selv. 
 
De bedste hilsener 
Charlotte Dencker og Morten Klinkvort 
 

Søg evt. Abisko under www.svenskaturistforening.se for at få indtryk af området og 
dets muligheder. 

 

Lidt om os: 

Charlotte : 58, tidligere Steiner-mor til 2 Laplands drenge. Karrierekonsulent i en 

sundhedsfaglig organisation. Oprindelig uddannet fysioterapeut, Master i Folkesundhed og 

Mindful Coach. 

 

Morten : 56, vandrer-guide på ni Laplandsture med 8. klasser på RSS Kvistgård. Lærer i 

eurytmi & idræt og initiativtager relateret til bevægelse, bæredygtighed og landbrug. 

Udbyder eurytmi-uddannelse [IIM - Institute for Inspired Movement, Cph.]  


