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Tilføjelse

Nye lærere
I sidste uges Nyhedsbrev fik vi nævnt alle afgåede og nytilkomne lærere – 
troede vi! Men vi glemte at nævne, at Sara Bruntse er nytilkommen 
trompetlærer – velkommen til hende også.

Lærernes weekend

Pædagogiske dage

I dag, fredag, slutter alle elever skoledagen kl. 13.00, men lærernes 
arbejde er ikke slut for denne weekend. De holder nemlig ”pædagogiske 
dage” fredag og lørdag, hvor de blandt andet skal arbejde med ledelse 
på/af skolen, lærer-elev relationer og ”Præsentation af vores fælles 
oplevelser og iagttagelser i forhold til bl.a.: administration, tillid, pleje 
(elever og ansatte), klage, afskedigelser og ansættelser, pædagogik, samt 
øvrige emner som dukker op undervejs.” Ind imellem bliver der også tid til 
kunstneriske stunder med malning og samtaler.

Frugt

Slut med skolefrugt

Som mange har bemærket, har der ikke været den sædvanlige, ugentlige 
kasse frugt ude i klasserne. Det skyldes, at vi desværre ikke har fået 
bevilget den EU-støtte til frugtordningen, som vi fik sidste skoleår.
Miljø- Fødevareministeriet, som administrerer ordningen, fortæller os, at 
de har fået ansøgninger til et større beløb end det, der er til ordningen, og 
derfor har de prioriteret at give skolefrugt-tilskud til skoler, som ikke har 
fået før.
Så vi får ikke noget, men det er der så nogen andre, som ikke har fået 
støtte før, der gør.



Rudolf Steinerlæreruddannelsen
-København/Sjælland

Sophia

Vil du være steinerlærer
eller blot fordybe dig i 
steinerpædagogikken

og antroposofien?
 

Uddannelsen er 3 årig. Der undervises fortrinsvis på

Vidar Skolen i Gentofte ca. hver 3. uge (fredag kl. 17-20.30

og lørdag kl. 9-17), 2 gange 5 dage i hhv efterårsferie og

sommerferie samt 3 sammenhængende dage ved

studiestart og op til påskeugen.

Nyt hold begynder ultimo august 2016

Yderligere oplysninger:

Mail: kontoret@steinerseminariet.dk  www.steinerseminariet.dk

Lise Austad 2361 3939 mail: liseaustad@yahoo.dk

Jørgen Bækkeskov 5538 7773 / 2878 2871

Mail: j.baekkeskov@hotmail.com
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http://www.steinerseminariet.dk/
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Kalenderen

Annoncer

August

Tirsdag d. 9. Første skoledag efter sommerferien

Torsdag d. 11. Nye 1. klasse har første skoledag

Fredag d. 19. Børnehaveklassen på bondegårdstur

Værelse søges hurtigst muligt

til en norsk pige, som skal starte uddannelse på Konservatorskolen i 
København i slutningen af denne måned.

Henvendelse til Kirsten Poulsen (vuggestuen) tlf. 23 10 40 96

Bolig søges

Vi er tre (en voksen og to børn) som søger en bolig, lejlighed, hus, 
kolonihave mm. i 2 måneder hurtigst muligt grundet reparation af 
vandskade af vores egen bolig. Husleje max 15.000 kr. per måned 
(dækkes af forsikring).

Henvendelse Jeanette Andersen (mor til Liva i 3. kl.) tlf. 28 55 45 24


