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Store konvolut kommer
Nu bliver den store konvolut pakket og sendt med posten. Det bety-
der, at den kommer ud til jer i løbet af næste uge

Det vil sige, at der kun er godt en uge til blanketterne skal afleveres 
til skolen, så lad være med at sende dem med posten! Aflever dem 
på kontoret eller i postkassen oppe ved indgangen.

Der er indmeldelse til SFO og Klub til dem, der har børn på de klas-
setrin, og der er ansøgning om fripladsstøtte til dem, der har børn i 
kommende børnehaveklasse til kommende 10. klasse og HUSK en 
kopi af årsopgørelse fra SKAT 2018 med ansøgningen

Og det hele skal være afleveret til mig eller skolens postkasse

senest Onsdag den 12. juni

Musiktilmeldinger
I sidste uge sendte jeg musiktilmeldingsblanketten til det kommende 
skoleår ud til alle i 2. til 11. klasse og den er også vedhæftet denne mail.
Tilmeldingen kan udfyldes elektronisk ved at I downloader den vedhæfte-
de fil, åbner, udfylder og gemmer – og mailer dokumentet tilbage til mig 
som vedhæftet fil. I kan også bare komme ind på kontoret og udfylde en 
god, gammeldags papirtilmelding.

Tilmeldingerne skal være sendt/afleveret så jeg har dem senest
onsdag den 29.maj

Sommerferieaktiviteter i Ballerup og Herlev
De små foldere om sommerferieaktiviteterne i Ballerup og Herlev kom-
muner er kommet, og de ligger på skrivebordet på kontoret, hvor du er 
velkommen til at komme og få en.

Efterlysning: cykel
Johans cykel er forsvundet fra skolen sidste onsdag. Den blev parkeret i 
cykelstativet onsdag morgen, og da vi skulle hjem om eftermiddagen, var 
den væk. Det er en mørkegrå cykel med sorte skærme og sorte håndtag 
på styret. Cyklen passer til et barn på ca. 7-9 år (24" hjul).
Vi vil blive rigtig taknemmelige for at få den igen. Hvis nogen har fået den
med ved en fejl, ville det være dejligt, hvis I bare sætter den tilbage i 
cykelstativet.       Med venlig hilsen  Johan fra 1. kl. og familie



																																																								 	
	

Sophia	Seminariet.	
	
	

Inviterer	til	Fredagsforedrag	
	

den	24.	maj	kl.	17.00	
ved	seminarielærer	Klaus	Barfod:	

Rudolf Steiners mysteriedramaer ll 

Klaus Barfod vil fortsætte, hvor han slap sidst, og give en os en 
indføring i mysteriedramaerne. 

Med sine mysteriedramaer forsøgte Rudolf Steiner i en kunstnerisk, 
dramatisk form at beskrive enkelte konkrete menneskers indvielsesvej.  

Introduktionsaften for nye studerende kl 18.45 
 

Efter foredraget vil der være folk fra seminariet, som vil fortælle om 
studieforløbet, ligesom der vil være tid til spørgsmål 

 
 
 
  
Tidspunkt: fredag den 24. maj kl. 17 
Sted:        Vidar Skolen, gymnastiksalen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte 
Entré:        Fri    



Kalenderen

Marchel minder om:
- at der er klasseklargøring mandag d. 24 juni og tirsdag d. 25 
juni. Dette gælder alle klasser. Efter d. 25 juni skal alle klasser være
klar, dvs. rengøring samt maling skal være færdig. Klasserne vil blive
låst af efter den 25. juni, så alle kan holde en god sommer.

Juni

Mandag d. 3. 6. klasse til Bornholm

Torsdag d. 6. 8. klasse rejser til Lapland
Musikaften kl. 16.30

Fredag d. 7. 6. klasse hjem fra Bornholm

Mandag d. 10. Pinsedag – fridag

Tirsdag d. 11. 3. klasse musikaften

Fredag d. 14. Børnehaveklassen sommerafslutning
3. klasse afslutning SFO

Søndag d. 16. 8. kl. kommer tilbage fra Lapland – har fri mandag

Mandag d. 17. Michaelsangerne – voksenkor kl. 18.00
Elisabeths sommerafslutning kl. 19.00

Tirsdag d. 18. Kristians elever – sommerafslutning kl. 18.00

Onsdag d. 19. Sommerfest kl. 17.00

Fredag d. 21. Afslutningsmiddag for 12. klasse

Lørdag d. 22. Sidste skoledag inden sommerferien
(og ja, det er rigtigt, at det er en lørdag:-)

August

Mandag d. 12. Første skoledag efter sommerferien

Onsdag d. 14. 1. klasse første skoledag

Torsdag d. 15. Skolefoto kommer



Sundhedsfremme og helsepædagogik 
Undervisning i Helsecenteret 2019-2020

At være pædagog/terapeut betyder at vi skal give af os selv til 
andre mennesker og støtte dem i deres livsudfoldelse. I en travl 
hverdag kan vi nemt opleve at løbe tør for energi.
Dette kursus fokuserer på hvilke tiltag jeg som pædagog kan vælge 
at gøre i mit eget liv, sådan at jeg også kan beholde kræfter til mig 
selv og forblive ”langtidsholdbar”.

Sundhedsfremme og egenomsorg i pædagogisk og
terapeutisk praksis

Undervisere: Tomas Johansen, Lisbet Kolmos & 
Vibeke Illemann Andersen
Målgruppe: Pædagoger og terapeuter 
Tilmelding og betaling: Vivi Krüger, vkru@marjatta.dk

Dato: 3.september 2019
Tid: kl. 9-14.30 
Sted:Terapisalen, Baggehuset
Pris: kr. 625 inkl. forplejning

Helseplejemidler, forkølelse og pleje af patient med 
feber
Med jævne mellemrum bliver vi forkølede, får influenza og feber. 
Som pædagog der tager varer på andre, er det rart at føle sig bedst 
mulig ”klædt på” i disse situationer. Vi vil gennemgå ”Vejledning i 
anvendelse af helseplejemidler på Marjatta” med særligt fokus på  
feber og infektionssygdomme. Der vil også blive praktisk demon-
stration i brug af citron som febernedsættende middel, 
te-brygning, fodbade og andre relevante tiltag. Vi vil samtale om 
Jeres konkrete erfaringer og komme ind på hvad Helsecenteret kan 
forventes at bidrage med som støttefunktion. 

Undervisere: Tomas Johansen, Lisbet Kolmos & 
Vibeke Illemann Andersen
Målgruppe: Pædagoger og terapeuter 
Tilmelding og betaling: Vivi Krüger, vkru@marjatta.dk

Dato: 8. oktober 2019
Tid: kl. 9-14.30 
Sted:Terapisalen, Baggehuset
Pris: kr. 625 inkl. forplejning



I vor tid hvor der overalt i samfundet standardiseres, er det 
vigtigere end nogensinde at patienter kan være med til at tage 
individuelt ansvar for egen sundhed og livskvalitet. På hvilken måde 
kan antroposofisk behandling bidrage? Hvordan forholder pæda-
gogen sig til dette menneskesyn og hvilke praktiske udfordringer 
giver det i daglig praksis? Hvordan kan vi virke sundhedsfremmende 
i hverdagen f.eks. gennem kost og motion.

Antroposofisk medicin & Salutogenese. 

Undervisere: Tomas Johansen, Lisbet Kolmos & 
Vibeke Illemann Andersen
Målgruppe: Pædagoger og terapeuter 
Tilmelding og betaling: Vivi Krüger, vkru@marjatta.dk

Dato: 12. november 2019
Tid: kl. 9-14.30 
Sted:Terapisalen, Baggehuset
Pris: kr. 625 inkl. forplejning

Ved at vi samles og systematisk bidrager med observationer og 
erfaringer omkring et menneske vi arbejder pædagogisk med, kan 
vi opnå en større fælles kraft ind i vores arbejde. Vi kan gennem 
fordybning komme til indsigt i hvad der er nødvendigt at gøre. 
Vi vil arbejde vekselvis i grupper og i plenum og øve såvel 
systematisk observation som fordybelse.

Elev- og beboerbeskrivelser som pædagogisk værktøj

Dato: 28. januar 2020
Tid: kl. 9-14.30 
Sted:Terapisalen, Baggehuset
Pris: kr. 625 inkl. forplejning

Undervisere: Tomas Johansen, Lisbet Kolmos & 
Vibeke Illemann Andersen
Målgruppe: Pædagoger og terapeuter 
Tilmelding og betaling: Vivi Krüger, vkru@marjatta.dk

Sundhedsfremme og helsepædagogik 
Undervisning i Helsecenteret 2019-2020
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