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1. udgave 

På børnehavens, bh-klassens, skolens, sfo´ens  og skolebestyrelsens vegne

Kære forældre!

Hjertelig velkommen til Steinerskolen i 
København!

Vi ser frem til de kommende års 
samarbejde med jer, om at få skolen til at 
være den bedst mulige ramme for børne-
nes udvikling, læring og trivsel.

Forældrebogen skal være med til at 
introducere jer til, hvordan skolen funge-
rer, og hvilke værdier vi arbejder ud fra. 
I bogen kan I finde information om, og 
forklaring på, nogle af de mest grundlæg-
gende forudsætninger for skolen.

På en Rudolf Steiner skole kan man 
sige, at børn og forældre ”går i skole 
sammen”. 

Skolen lægger vægt på, og værdsætter 
jeres engagement og virkelyst, både i 
forhold til børnenes hverdag, og i forhold 
til de mange sociale arrangementer der er 

på skolen, såsom årstidsfester, forældre-
møder m.m. Forældre, pædagoger, 
pædagogmedhjælpere, lærere, vikarer, 
administrativ personale, teknisk perso-
nale og ledelse skaber i samarbejde med 
bestyrelsen et frugtbart grundlag for 
børnenes trivsel og glæde ved skolen.

Vi håber, at forældrebogen vil være en 
hjælp for Jer som nye forældre på skolen.
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Formål
Rudolf Steinerskolen i København er en 
uafhængig, selvejende uddannelsesin-
stitution, der henholder sig til Lov om 
friskoler og private grundskoler. Denne 
lov baserer sig på Grundlovens § 76 der 
bestemmer, at forældre eller værger på 
barnets vegne, kan fravælge folkeskolen, 
såfremt de selv sørger for, at barnet får en 
undervisning der kan stå mål med det der 
almindeligvis kræves i folkeskolen. (Lov 
om friskoler og private grundskoler 1.b) 
Dette betyder, at barnets undervisning 
udenfor folkeskolen kan tilrettelægges, 
enten som undervisning på en privat 
skole, eller som hjemmeundervisning, 
dersom man kan opfylde kravene i be-
stemmelsen.

Den mest udbredte form for privat-
undervisning- som alternativ til folke-
skolen er barnets skolegang på en privat 
grundskole. Til dette modtager de private 
friskoler økonomisk tilskud, hvorfor lov-
givningen stiller en række krav, som skal 
opfyldes. Et af disse er, at privatskoler skal 
beskrive det grundlag, de funderer sig på.

Rudolf Steinerskolen i København har 
til formål at drive en 9-årig enhedsskole 
funderet på den antroposofisk-pædago-
giske impuls, som Rudolf Steiner gav i 
forbindelse med grundlæggelsen af den 
første Waldorfskole i Stuttgart 1919. (Stei-
nerskolerne kaldes også Waldorf skoler 
idet den første skole blev grundlagt på 
den tyske fabrik Waldorf-Astoria. Siden 
denne skoles oprettelse er Steinerskolen 
den hurtigst voksende skolebevægelse i 
verden, og i dag findes der på verdensplan 
over 3000 Steinerskoler. Skolerne er ikke 
knyttet til noget trossamfund eller nogen 
politisk retning, men er baseret på en 
social skoleform som betyder, at alle børn 
skal have samme muligheder for at blive 
undervist. Skolen er derfor åben for alle 
elever uanset barnets og forældrenes reli-
giøse baggrund eller politiske anskuelser. 
Undtaget herfor er de retninger af politisk 
og religiøs aktivitet som angivet særligt 
i Lov om friskoler og private grundskoler 
1.a .
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Mål
Det er skolens pædagogiske mål at frem-
me elevernes individuelle fysiske, sjæle-
lige og åndelige udvikling med respekt 
for egne forudsætninger og muligheder. 
Idealet er det frie, skabende og moralsk 
handlende menneske. Den bærende idé 
i Steiner-pædagogikken er troen på det 
enkelte menneskes uendelige mulighe-
der. Undervisningen tilrettelægges i de 
mindre klasser således at den tilgodeser 
individet i gruppen, og i de store klasser 
gruppen i individet. For først når JEG 
bliver til OS fødes fællesskabet. 

Skolen arbejder med det hele men neske: 
kundskaber og faglighed er, sammen med 
en kunstnerisk og kreativt inspireret un-
dervisning, midler til at få øje på større 
sammenhænge på tværs af fagligheder. 
Kunst og bevægelse højner det faglige 
niveau. Undervisningen skal udfordre og 
udvikle eleverne til selvstændig stilling-
tagen, lydhørhed og indlevelse, kritisk 

sans, evne og vilje til samarbejde, kreativi-
tet og initiativ, gode arbejdsvaner og glæde 
derved, samt forståelse og empati.

Værdigrundlag
Vi er overbeviste om, at vi gennem en 
under visning, der følger disse mål, er 
med til at opdrage til frihed for det enkel-
te menneske. Steinerskolen er ikke kun en 
friskole i ordets generelle betydning, men 
er en frihedsskole i selve sin essens. Da 
Rudolf Steiner, sammen med den tyske 
fabrikant Emil Molt, grundlagde den 
første skole, var den ikke baseret på noget 
skematisk eller optegnet, men som Steiner 
forklarede det var hele ideen, hele tanken 
er stående lys, levende og væsensagtig. Vi 
er derfor overbeviste om, at vi gennem 
vores undervisning, der følger denne 
tanke, er med til at ruste mennesket til 
at møde den verden, vi lever i. Menne-
sker med gode og alsidige kompetencer, 
initiativ kraft og social forståelse. 

Skolen i København blev grundlagt den 
20.maj 2000. Udgangspunktet var nogle 
mindre lokaler, som lå på Holmen, men 
på grund af pladsmangel flyttede skolen i 
2003 til den nuværende placering tæt på 
metro og strand. Skolen har gennem åre-
ne tiltrukket mange kræfter- og de seneste 
år især stærke og erfarne lærerkræfter, 
som har været med til at bygge Steiner-
skoler op andre steder i Danmark. Det 
samme gælder skolens forældrekræfter, 
der på samme måde deltager og støtter op 
omkring skolens nære fællesskab og den 
fysiske udvikling.

Trods virke i mere end 15 år, er vi 
dog stadig en ung Steinerskole. Dette 
med tanke på, at den første Steinerskole, 
Waldorf skolen i Stuttgart, i 2019, fylder 
100 år. Vi opbygger fortsat vores tradi-
tioner, vores form og vores struktur. Et 
synligt kendetegn på Stenerskolen er net-
op de tilbagevendende årstidsfester, som 
løftes i det samlede fællesskab af børn, 
forælde og personale på skolen. Det er i 
dette fællesskab, at frihedsånden fødes. 

2. SKOLENS HISTORIE
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LEDELSE, KOLLEGIUM OG ADMINISTRATION

Skolen består af fem enheder:
· Ledelse, kollegium og administration 
· Skolen 
  underskolen: bh.kl., 1.-3. klasse
  mellemskolen 4.-6. klasse
  overskolen 7.-9. klasse

 

· Specialundervisningen
· Sfo (skolens fritidsordning)
· Børnehaven
Derudover har skolen en række udvalg og 
eksterne samarbejdspartnere.

Ledelse
Skolelederen er ansat af bestyrelsen. 
Skolelederen varetager den daglige drift af 
skolen i samarbejde med kollegiet og de 
øvrige afdelingsledere, og er ansvarlig for 
skolens pædagogiske indhold.  

Derudover har skolelederen ansvaret 
for bl.a. skemalægning, afholdelse af mø-
der med lærerne, kontakt med forældre, 
kontakt til staten (UVM), friskoleforenin-
gen, kommunen og meget mere.

Skolelederen samarbejder tæt med 
kollegiet omkring skolens pædagogiske 
indhold, hvilket koordineres på de ugent-
lige lærerkonferencer, hvor alle fastansatte 
lærere deltager.  Skolelederen samarbejder 
desuden med bestyrelsen i alle overord-
nede administrative opgaver.

Kollegium
Kollegiet består af skolens fastansatte 

pædagogiske personale, herunder lærere, 

undervisere, leder af bh.klasse og leder af 
Sfo. En gang om ugen afholder kollegiet 
en fælles konference, hvor driftens prak-
tiske opgaver koordineres. Konferencen 
har også en pædagogisk del, hvor pæda-
gogisk relaterede emner behandles.

Administration
Kontoret er bemandet af skoleleder, 

skolesekretærer og regnskabsansvarlig. 
Skoleleder arbejder sammen med regn-

skabsansvarlig omkring budgetlægning, 
løn, skolepenge, opkrævning og betaling, 
samt den øvrige økonomidrift. Skole-
sekretærernes arbejdsområder vedrører 
elevadministration, kommunikation til 
forældre, projektarbejde, koordinering og 
lign. 

Kontoret er åbent alle ugens dage fra 
kl. 8.00 – 13.00. Efter kl. 13.00 er der også 
mulighed for at komme forbi eller ringe 

til kontoret – men der vil du få fat i tele-
fonsvaren. Personalet på kontoret ringer 
dog altid tilbage, når de får tid til det. 

Telefon: +45 3295 8838
Mail:  kontoret@steinerskole.dk

Teknisk personale
Skolens tekniske personale består af en 

pedel, en pedelmedhjælper samt ren-
gøringsassistenter.  Arbejdsområder er: 
Vedligehold af bygninger og udenoms 

arealer samt medhjælp til forskellige ar-
rangementer. Rengøring foretages på alle 
fællesområder på skolen, som gangarea-
ler, lærerværelse, toiletter m.m. Klasselo-
kalerne rengøres af forældrene – klassere-
præsentanten laver en rengøringsliste for 
et helt skoleår og beskriver, hvad der skal 
gøres rent. 

UNDERSKOLE, MELLEM- OG OVERSKOLE

Skolen er opdelt i en underskole, fra 
børnehaveklassen til og med 3. klasse, en 
mellemskole fra 4-6 kl. samt en overskole 
med 7-9.klasse. Dertil har skolen et vele-
tableret center for specialundervisning.

Børnehaveklasse
I børnehaveklassen vil vi skabe en god 

og tryg skolestart, hvor barnet roligt væn-
ner sig til skolelivet.

Vi tilrettelægger al læring og aktivitet, 
så det taler bedst muligt til lige præcist 
barnet i børnehaveklassealderen. Her 
tænker vi ikke bare på barnets evne til 
boglig læring. De typiske træk for den 
6-åriges fysiske, sociale og kognitive 
udvikling tager vi også med i betragt-
ning. Denne tilgang til undervisningen er 
kendetegnende for steinerpædagogikken 
hele vejen op gennem grundforløbet og 
de videregående klassetrin.

Skole
Eleverne har så vidt muligt den samme 

klasselærerfra 1-3.kl, fra 4-6 kl. og fra 
7-8.kl. I 9 kl får eleverne en klasseleder. 
Klasselæreren varetager hovedfagsun-
dervisningen i dagens to første timer. 
Klasselæreren underviser evt. også andre 
fag, men en del fag vil blive varetaget af 
andre faglærere.

Idealet er, at klasserne har den sam-
men klasselæreri alle år i underskole og 
mellemskole idet klasselæren på denne 
måde kan følge barnets udvikling i en tæt 
personlig kontakt og i det faglige sørge for 
at hjælpe eller udfordre barnet på de ud-
viklingstrin, som barnet befinder sig på.

1.- 8. klasse
Eleverne er aktive deltagere i lærepro-

cessen. Derfor bruges der ingen standar-
diserede lærebogssystemer. Læreren laver 
og vælger selv sit undervisningsmateriale. 
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ANVENDELSE AF 
IT MIDLER I OVERSKOLEN

Skolens pædagogiske mål er at alle 
elever ved slutningen af 9. klasse bliver i 
stand til  både at håndtere den viden de 
selv deler, men også den information de 
søger gennem både sociale og globale 

 medier, idet de ad den vej opnår de fagli-
ge kompetencer, der er sammenlignelige 
med de ønskede for folkeskolen. Under-
visningen gives både tværfagligt, perio-
disk og som små kurser i disse årgange.

SPECIALUNDERVISNING
Rudolf Steiner-Skolen i København har 

etableret et Special Pædagogisk Center 
(SPC), som koordinerer specialundervis-
ningen for de elever, der vurderes at have 
behov for det. Specialundervisningen kan 
enten foregå som støtte i klassen, indivi-
duelt eller på mindre hold. I tilfælde af 
behov bliver der afholdt tværfaglige sam-
arbejdsmøder, hvor forældre, skolepsyko-
log, klasselærer, specialundervisningsko-
ordinator og andre relevante personer 
er til stede. Her bedømmes, hvad der 
skal gøres for den enkelte elev. Der kan 
være tale om indlæringsvanskeligheder, 

dysleksi, forskellige diagnoser og sociale 
problemer. 

Ansøgning om tilskud til eleven følger 
de gældende regler fra SU-styrelsen. 

Ved behov kontaktes klasselæreren, 
som efterfølgende tager kontakten til SP- 
koordinator (Specialpædagogisk koordi-
nator).

Skolen har én gang årligt mulighed for 
at søge SU-tilskud (som er det tilskud 
skolen kan få igennem staten til special-
undervisning) til den enkelte elev eller til 
elever på hold.

Eleverne fremstiller selv deres lærebø-
ger ud fra den fortællende, billedrige og 
levende undervisning, der på den ene side 
følger en undervisningsplan, og på den 
anden side løbende tilpasses den enkelte 
klasse og den enkelte elevs behov. Indhol-
det af undervisningsplanen er tilrettelagt 
således, at eleverne får kundskaber om, og 
kan indleve sig i det, som de ud fra deres 
aldersmæssige udvikling har brug for.

Skolen forventer, at lærerne optræder 
som forbillede for eleverne og er i besid-
delse af en naturlig autoritet i forholdet 
til disse, og er afpasset elevernes alder. De 
voksne er både elevernes med- og mod-
spillere i en proces, hvor undervisningen 
går fra lærerstyring til deltagerstyring 
henover skoleårene.

8. klasse afslutter med en 3-måneders-
opgave. De selvvalgte emner er så for-
skellige som musik/astronomi/teknologi/
arkitektur/film/skønlitteratur/biografi/
journalistik/historie

Obs! Se nærmere om læreplaner i 
bogens Del 3.

Overskole (9.kl)
I 9.kl. arbejder eleverne både tematisk 

og projektorienteret undervist af forskelli-
ge lærerkræfter som ofte er hentet udefra. 
Der er tale om fagspecialister der på hver 
sin måde søger at tænde den ild der måtte 
ulme som gløder i det enkelte barn. Den 
ild der tændes handler om den særlige 
interesse den enkelte elev kan mønstre for 
et emne eller et fag. Det være sig teore-
tisk, praktisk eller musisk.  

SFO
Skolen tilbyder en fritidsordning fra 

børnehaveklasse til og med 3. kl.
Fritidsordningen er opdelt i en ”Lille 

Sfo” og en ”Store Sfo”. 
· Lille Sfo består af børnehaveklassens     

      børn
· Store Sfo består af 1. – 3. klasse.

I Sfo´en skal skolens elever have lov til 

at lege frit og koble af efter en lang dag 
med spændende undervisning. Her skal 
de have lov til at være børn. Vi anvender 
derfor flittigt vores udendørs faciliteter, 
herunder vores bålplads, hvor vi nyder 
udendørslivet. Det er derfor vigtigt, at 
alle Sfo børn har varmt tøj med - også 
til de eventuelle ture til den nærliggende 
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Børnehaven Soria Moria er tilknyttet 
skolen og har til huse i en fløj i skolens 
bygning med egen legeplads. Soria Moria 
har plads til 40 børn mellem 3 og 5 år.

Børn der har ældre søskende på skolen 
tilbydes ledige pladser først. Derefter til-
bydes pladser fra den ordinære venteliste 
efter anciennitet. I børnehaven vægter vi 
også en jævn fordeling af 3-, 4- og 5-årige 

i børnegruppen og en homogen fordeling 
mellem drenge og piger i børnegruppen.

Vi samarbejder tæt med børnehaven 
om, at børnehaven er et pædagogisk 
tilbud som er forberedende til at gå videre 
i skolen. 

Besøg børnehavens hjemmeside: 
www. soriamoria.dk

Skolen har en aktiv skolebestyrelse, som 
i samarbejde med ledelsen skaber fun-
damentet for   velfungerende skoledrift. 
Bestyrelsens opgave er, i tæt samarbejde 
med ledelsen og lærerkollegiet, at skabe 
rammerne for et godt og nærende pædago-
gisk miljø, hvor undervisning og pasning 
af eleverne har baggrund i Rudolf Steiners 
pædagogik og menneskesyn.

Bestyrelsen
· Har den overordnede ledelse af skolen 

og er ansvarlig over for Undervisningsmi-
nisteriet for, at skolens økonomi og drift er 
i overensstemmelse med skolens vedtægter, 
lovgivningen og andre retsregler.

· Ansætter skolelederen samt øvrige 
personale efter indstilling fra skolelederen 
og kollegiet.

· Fastsætter størrelsen af skolepengene og 
betaling for Sfo.

· Er sammensat af to medlemmer valgt 
af skoleforeningen, tre medlemmer valgt 
direkte af forældrene. Desuden et variabelt 
antal suppleanter.

· Mødes fast en gang om måneden som 
udgangspunkt.

Bestyrelsen indkalder hvert år forældre 
og ansatte til årsmøde (generalforsamling). 
Dette i april, hvor regnskab og årsberetning 
fremlægges. Årsmødet er samtidig et forum 
for fremlæggelse af visioner og debat om 
skolen. På årsmødet vælger forældrene 
medlemmer til bestyrelsen, ligesom foræl-
drenes tilsynsførende vælges.

Skolebestyrelsen i 2016/2017 
repræsenteres af:

· Formand Anna Blomster
· Næstformand Mette Marie Mau

SKOLEBESTYRELSEN

BØRNEHAVEN

strandpark eller på Femøren. Vi kan også 
være inde - vi har vores egne lokaler med 
tilhørende køkken.

Sfo`en har en obligatorisk madordning, 
som alle forældre betaler til. Ordningen 
er inkluderet den månedlige betaling. 
Madordningen sikrer en god eftermid-

dagsmad til alle.
For mere information ang. kontin-

gentbetaling, madordning mm. kontakt 
skolens sekretær eller bogholder. Henven-
delser vedrørende dagligdagen hører til 
Sfo leder.

Foreningen består af nuværende forældre 
ved skolen, skolens venner og andre inte-
resserede i Rudolf Steiners pædagogik. Som 
forældre på skolen bliver man automatisk 
kontingentfrit medlem.

Skoleforeningen har til formål at udbrede 
kendskabet til Rudolf Steiners pædagogik og 
idégrundlag, samt at muliggøre pædagogik-
kens fortsatte udvikling i København såvel 
som på landsplan. Den har også til formål at 
fremme det kulturelle og sociale liv blandt 
skolens elever, forældre og lærere. 

Skoleforeningen har siden skolen blev 
grundlagt været afgørende for skolens likvi-
ditet og udvidelsesmuligheder. 

På Rudolf Steiner skolen har vi en aktiv 
forening, som er en vigtig drivkraft bag 
skolens sociale arrangementer, blandt andet 
Julebasaren. Indtægter fra den årlige basar 
danner en del af det økonomiske grundlag 
for skoleforeningen.

Skoleforeningens bestyrelse kan sammen-
sættes af nuværende forældre og lærere. 
Bestyrelsen mødes ca. en gang om måneden, 
og arbejder i øvrigt uafhængigt af skolens 
bestyrelse. Der afholdes årligt medlemsmø-
de, hvor regnskabet fremlægges, oftest i 
forbindelse med skolebestyrelsens årsmøde.

SKOLEFORENINGEN
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4. SAMARBEJDSPARTNERE 
Sundhedsplejerske    

Sundhedsplejersken på skolen holder 
til på 1.sal. Sundhedsplejersken indskoler 
i samarbejde med bh. kl leder 0-klasse-
børn. Dette i et tæt samarbejde med for-
ældrene der inviteres med, da forældrenes 
tilstedeværelse har afgørende betydning 
for barnets sundhed og trivsel.

1.kl tilbydes en opfølgende sundheds-
samtale, ligeledes i et tæt samarbejde med 
forældrene der også her inviteres med.

5.kl tilbydes en sundhedssamtale som 
foregår uden forældre.

8./9 kl tilbydes udskoling, ligeledes 
uden forældre.

Er der yderligere behov, er både elever 
og forældre velkommen til at henvende 
sig i sundhedsplejerskens lokale på skolen 
mandage, eller på telefon. 

Sundhedsplejersken vil være at træffe 
på skolen mandage fra kl. 8.00 til 14.00, 
i sundhedsplejerskens lokale på 1. sal, og 
alle hverdage på telefon 22426208 mellem 
12 og 13.

Der kan etableres sundhedspædago-
giske aktiviteter i samarbejde med skolens 
lærere ved behov. Sundhedsplejersken 
samarbejder med skolens lærere og andre 
relevante faggrupper, der har betydning 
for barnets sundhed og trivsel.

SSP
SSP er samarbejdet mellem social-

forvaltning, skole og politi om at fore-
bygge kriminalitet blandt børn og unge. 
Samarbejdet går først og fremmest ud på 
at afdække årsagerne til at børn og unge 
begår kriminalitet og på at bearbejde 
disse årsager. SSP samarbejdet har tre 
hovedindsatsområder: 

· Den generelle forebyggende indsats. 
· Den specifikke indsats. 
· Den individorienterede indsats. 

SSP- ansvarlig er skoleleder Susanne 
 Mortensen. For øvrige informationer 
kontakt kontoret.

Eurytmi og bevægelsesterapi
/helseeurytmi

Skolen tilbyder p.t. eurytmiunder-
visning, som er bevægelseskunst, hvor 
eleverne kombiner og afprøver kunstens 
grundelementer indenfor musik, rytmik 
og bevægelse.

Skolen kan henvise elever til Helse-
eurytmi, som er en bevægelsesterapi, som 
udspringer af eurytmien (se afsnittet om 
eurytmi under punkt 8). Hvor eurytmien 
er en bevægelseslære og en kunstform, 
har helseeurytmien et terapeutisk sigte. 
Helseeurytmi gives til elever med særlige 
behov, efter aftale med forældrene, og er 
lægeordineret. Der øves med helseeuryt-

misten i grupper eller enkeltvis. Behov 
for og tilbud om helseeurytmi vurderes af 
skolens eurytmist og den antroposofiske 
læge der er henvist til, og hvor barnets 
forældre også deltager. Det er klasselære-
ren, der i første omgang skønner, om der 
skal tilbydes en konsultation. Der findes 
også privatpraktiserende helseeurytmi-
ster, man kan konsultere. 

Antroposofisk læge
Informationer herom fås ved henven-

delse til kontoret.

Tilbud til børn og forældre i sorg
Det er nødvendigt at være forberedt på, 

at en sorg pludselig kan ramme et barn og 
dets familie. Skolen kan være behjælpelig 
med at finde den hjælp, der er nødvendig, 
enten inden for skolens egne rammer 
eller ved at henvise til anden hjælp.

Tilsynsførende
En fri skole er en skole, der inden for 

den almindelige lovgivning har sin egen 
målsætning og tilgang til, hvordan den 
vil leve op til denne målsætning. Dog 
kræves det, at en fri skole har ansat en 
tilsynsførende, som gennem året besøger 
skolen og skriftligt aflægger en rapport, 
der bevidner over for Undervisnings-
ministeriet og offentligheden i det hele 
taget, at skolen kan stå mål med de faglige 
krav og resultater, der forlanges i folke-
skolen. Den tilsynsførende er forældrenes 
tilsynsførende og vælges af forældrene på 
årsmødet.

Skolens tilsynsførende er p.t Ove 
Frankel.  

Delegertkreds
Delegertkredsen er Sammenslutningen 

af frie Rudolf Steinerskoler i Danmark. 

Her deltager skoleledere og bestyrelsesre-
præsentanter fra de enkelte Rudolf Stei-
nerskoler. Der er pt. 15 skoler i Danmark. 
Se desuden den fælles hjemmeside www.
rudolfsteinerskoler.dk.

Byggefond
Byggefonden er en landsdækkende og 

alle Steinerskoler i Danmark er bidrags-
yder til byggefonden.Forældrenes indbe-
talinger til byggefonden er frivillige, men 
en stor hjælp til skolen. Fordelen ved at 
betale til fonden er, at beløbet er skatte-
mæssigt fradragsberettiget efter lignings-
lovens §8A, således at gaver op til 6.800 
kr. pr. person kan udløse et fradrag på 
op til 6.000 kr. (de første 800 kr. kan ikke 
fradrages). Det betyder, at skattefradraget 
betaler en god del af det beløb, familien 
måtte donere til fonden.

Bemærk, at virksomheder også kan yde 
fradragsberettigede bidrag. 

Skolen foreslår et månedligt beløb 
på ca. 500 kr., men da indbetalingen er 
frivillig, er det naturligvis også muligt 
at indbetale andre beløb. Byggefonden 
indberetter de indbetalte beløb til skat-
temyndighederne, så man skal ikke selv 
gøre noget aktivt for at få fradraget. Der 
er blot brug for, at byggefonden får oplyst, 
hvem der skal have fradraget, angivet 
med navn og cpr.nr. som kan afleveres 
til skolens kontor eller sendes direkte 
til Byggefonden, så vil man modtage et 
indbetalingskort. 

Fonden administreres af frivillige kræf-
ter, så skolen opfordrer til efterfølgende at 
tilmelde betalingen Betalings Service. Det 
letter arbejdet betydeligt.

Donationer til byggefonden er vigtige 
for skolen, for de giver fonden mulighed 
for senere at dele økonomiske midler ud 
til skolerne, og det har vi stor glæde af.
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5. HVERDAG OG FORVENTNINGER

Skolepenge 
Rudolf Steinerskolen i København er 

en privat friskole med forældrebetaling. 
Skolens bestyrelse har det formelle ansvar 
for skolens økonomi, og det er derfor 
Skolebestyrelsen, der fastsætter beløbet 
på skolepengene. Der gives søskendemo-
deration, dvs. fuld skolepengebetaling for 
første barn og mindre for søskende, som 
også går på skolen. 

Skolepenge opkræves hver måned i 12 
måneder og betaling for fritidsordning 
opkræves hver måned i 11 måneder. Juli 
måned er betalingsfri vedr. SFO. Indbe-
taling af skolepenge skal foregå over PBS. 
Ud over skolepenge skal der påregnes 
udgifter til køb af instrument, bøger, 
rejser m.v. 

Alle forældre får inden skolestart et 
ansøgningsskema vedr. statens årlige 

fripladstilskud og befordringstilskud. 
Tilskuddet til friplads er indtægtsbestemt. 
Tilskuddet bliver beregnet ud fra års-
opgørelsen året før, og hele årets tilskud 
udbetales i februar måned. 

Udmeldelse meddeles skriftligt til 
klasselærer og kontor, og betingelserne er 
løbende måned + 30 dage. 

Den aktuelle sats kan findes på skolens 
hjemmeside.

Lektier
Eleverne arbejder fortrinsvis i timerne, 

og der er altid sammenhæng mellem eget 
arbejde i timerne og eget arbejde hjemme

Skolen betragter lektier som et naturligt 
indslag i elevens hverdagsliv.

Instrumenter og anskaffelse af 
instrument 

Det forventes, at eleverne deltager i 
musikundervisningen.

Det er forældrenes ansvar, at eleverne 
har et instrument at spille på. Skolen 
er behjælpelig med at anvise steder, 
hvor disse instrumenter kan købes. Der 
findes instrumenter i alle prisklasser, og 
da der er tale om børn, der skal lære at 
spille, stilles der ikke krav til de dyreste 
instrumenter. Ved køb af instrument fra 
en instrumenthandler kan skolen være 
behjælpelig med indhentning af tilbud og 
bedømmelse af kvalitet.

Alle udgifter til vedligeholdelse af 
instrumentet påhviler ejeren, de enkelte 
musiklærere er ofte behjælpelige med at 
udskifte fx strenge og stemme instrumen-
tet.

Annoncering af køb og salg af in-
strumenter kan hænges op på skolens 
opslagstavle.

For mere informationer kontakt  skolens 
musikansvarlige

Klasserejser og udflugter
Underskolen: Der arrangeres mindre ture 
i forbindelse med undervisningen. 

· I 3. klasse tager børnene på høsttur, 
høsten hjembringes og bruges til høstfest 
og andet.
· I 4. klasse tages på en emnetur hvor der 
opleves, hvorledes vikingerne levede og 
boede. Det kan være til vikinge-lejre i 
Bork, Lejre eller et andet sted.

· I 5. klasse tager på en klasserejse med 
fokus på naturoplevelse. Det er ikke 
ualmindeligt at klassen tager på cykeltur 
eller  geografitur, 

· I 6. klasse tager klassen på en lidt større 
rejse, ofte er det til Bornholm.

· I 7. klasse tager klassen på en lidt min-
dre naturtur, fx kanotur eller ud og at 
ligge i shelter.

· I 8. klasse er det tid til en udlandsrejse, 
planlagt og arrangeret af klasselæreren, 
evt. i samarbejde med faglærere.  

· I 9. klasse er der fokus på landsbrugs-
praktik/kunstrejse   

Disse rejser er en ekstra udgift for 
forældrene. Dog gør elever, lærere og 
forældre alt for at tjene penge til deres 
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klassekasse i forbindelse med arrange-
menter på skolen m.v.

Forældrerengøring 
Forældrerengøringen er obligatorisk 

begivenhed, som har forankring i Steiner 
pædagogik og tradition. Forældrene er 
med til at gøre klassens fysiske rammer 
til et hyggeligt og godt læringsmiljø for 
børnene.

Forældrene skal derfor på skift forestå 
rengøring af deres barns klasselokale. En 
rengøringsplan laves i den enkelte klasse 
af klasserepræsentanterne, og det er her-
efter forældrene selv, der skal huske på at 
få rengjort klassen. Rengøringsremedier 
og vejledning forefindes i rengørings-
rummet. Tag børnene med og lad dem 
fortælle om deres skoleliv undervejs. En 
buket blomster, en potteplante eller andet 
grønt er altid velkommen.

Deltagelse i foredrag, arbejds-
dage og andre aktiviteter 

Skolen har flere tilbud til eleverne 
og deres forældre af faglig, pædagogisk 
og social art, f.eks. fredagscafé, foræl-
dreworkshops/ kurser, foredrag og andet. 
Oplysninger om hvad og hvornår er 
tilgængelige via skolens hjemmeside og 
månedsnyt. Disse arrangementer betrag-
tes som et tilbud.

Forældre forventes at deltage i de fælles 
arbejdsdage, hvor der sker en ekstra 
indsats for at vedligeholde og forbedre 
skolens arealer, som f.eks. legepladser og 
udearealer. Arbejdsdagene er desuden 

en rigtig god lejlighed til at lære skolens 
andre elever og deres forældre godt at 
kende.

Forsikringer 
Skolen er forsikret mod ansvarspå-

dragende forhold forvoldt af skolen og 
dennes medarbejdere. Falder en elev 
eksempelvis pga. sne/is i skolegården, idet 
skolen ikke har overholdt deres sneryd-
ningspligt, er skolen således erstatnings-
ansvarlig for eventuelle erstatningskrav 
fra eleven. Skolen har derimod ikke an-
svaret for elevernes medbragte tøj, bøger 
m.m., hvis dette skulle blive ødelagt eller 
forsvinde ved eksempelvis brand eller 
tyveri. Eleverne bærer desuden risikoen 
for ødelæggelse af løsøre samt af skolens 
bygninger, f.eks. glas i skolens vinduer. 
Ovennævnte situationer er normalt dæk-
ket af en almindelig familieforsikring/
indboforsikring. 

Endelig bærer eleven selv risikoen for 
ulykkestilfælde, som skolen ikke er an-
svarlige overfor, eksempelvis hvis en elev 
får en bold i ansigtet og knækker en tand 
eller lignende. En sådan skade vil normalt 
være omfattet af en privat ulykkesforsik-
ring. 

Skolen anbefaler, på baggrund af 
ovennævnte, at elevens forældre dels har 
en familieforsikring og dels en privat 
ulykkesforsikring. 

Ting bliver altid prioriteret højere 
end ansvar. Hvis en elev kommer til at 
ødelægge en anden elevs ejendom, vil det 
være indboforsikringen hos eleven med 

den ødelagte ting der dækker.
Hvis der anmeldes over for begges 

forsikringsselskaber, er det forsikringssel-
skaberne der indbyrdes afgør hvem der 
dækker skaden.

Skolen har en rejseforsikring, der 
dækker lærere og øvrige voksne deltagere, 
herunder frivillige forældre med følgende: 
Hjemtransport, ulykke, bagage, privatan-

svar (personskade, tingskade, retshjælp 
kaution, forsinket fremmøde). 

Elever er dækket med følgende: 
Hjemtransport og privatansvar. Ulykke 
og bagage er ikke omfattet og dækkes 
af forældres privat ulykkesforsikring og 
rejseforsikring.
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1. SKOLE-FORÆLDRESAMARBEJDE

Forældresamarbejde
Forældrene deltager aktivt i skolens liv. 

Det er af største betydning for barnet, at 
skolen og hjemmet er i fælles kontakt, 
at barnet kan opleve en helhed, ikke 
behøver at tvivle, men kan føle sig tryg, 
da de voksne er fælles om barnets opdra-
gelse. Dette fællesskab bliver bl.a. synligt 
gennem engagement. Skolen forventer, 
at forældrene, ud over forældremøder-
ne, også deltager i skolens årstidsfester, 
basar, rengøring, vedligeholdelse og 
arbejdsweekender 2 gange årligt. m.m. Og 
at interessefeltet kan blive så bredt som 
muligt for barnet, klassen og skolen som 
helhed.

Skolen udformer en kalender for hele 
skoleåret med alle møder, fester, arbejds-
dage osv. ved skoleårets begyndelse.

Forældremøder
Hver klasse, fra børnehaveklasse til 

og med 9. klasse, har hvert år to faste 
forældremøder og to skole/hjem samtaler, 
hvor man som forældre har pligt til at 
deltage. Desuden kan der afholdes flere 
møder, hvis der er behov herfor fra lærer- 
eller forældreside. Der kan også indkaldes 

til forældremøde, hvor flere klasser er 
samlet. Ved forældremøderne bliver der 
blandt andet talt om det specielle ved 
klassetrinnet, hvorledes lærerplanen bli-
ver fulgt, klassens trivsel og ikke mindst 
bliver spørgsmål fra forældrene behand-
let. Ligeledes bliver der valgt klasserepræ-
sentanter.

Klasserepræsentanter og 
forældreråd

Klasserepræsentanten vælges af klas-
sens forældre på skoleårets første foræl-
dremøde. Repræsentanten er klassens 
kontaktperson i forbindelse med henven-
delser fra lærere og kontor. Klasserepræ-
sentanten deltager i møder om fordeling 
af klassens opgaver og ønsker i forbindel-
se med julebasar.

Forældre kan øve indflydelse på skolen 
ved at deltage aktivt på skolens årsmøde 
og ved at opstille som medlem af besty-
relsen. Forslag til opstilling af bestyrelses-
kandidater skal ske senest i forbindelse 
med bestyrelsens indkaldelse til årsmø-
det. Læs mere i skolens vedtægter på 
hjemmesiden.

1. ORDENSREGLER
Under - mellem - og 
overskoleregler  

Som udgangspunkt er det vigtigt, at 
eleverne møder til tiden, er forberedte 
og møder med en positiv indstilling til 
undervisningen, at de yder en indsats 
såvel i timerne som hjemme, og at aftaler 
med lærerne om aflevering af opgaver 
overholdes. Lærerne hilser hver mor-
gen på eleverne ved at give hånd og sige 
godmorgen. Eleverne skal vise ansvar for 
og tage hensyn til skolens bygninger og 
udstyr og erstatte det, der går i stykker. 
Der er mødepligt til alle timer- også til 
skolelørdage.

Mødetid
Eleverne går til morgensang kl. 8.30. 

Der er mødepligt til morgensang. Overtøj 
hænges uden for klassen (inkl. huer og 
kasketter).

Mad og drikke 
Vand er den foretrukne læskedrik. 
I timerne må der ikke spises og ikke 

tygges tyggegummi. Ingen slik, sodavand 
og energidrikke i skoletiden. Skolen 
forsøger at understøtte gode og sunde 
madvaner hos børnene ved at servere 
lødige og økologiske madvarer ved de 
arrangementer, som skolen står for. Også 
i skolens Sfo bestræber vi os på at servere 
økologisk mad. På den anden side lader vi 
det naturligvis være op til forældre selv at 
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vurdere og beslutte, hvordan madpolitik-
ken skal være i hjemmet. 

Undervisningstimen
Eleverne må kun forlade timen efter 

aftale med læreren. 

Klasseværelset/duksearbejde 
Alle elever er ansvarlige for orden i 

undervisningslokalet. Duksene (to-tre 
elever pr. klasse) har særlige opgaver. De 
tilrettelægger selv arbejdet og er ansvar-
lige for hinanden. De fejer, visker tavlen 
ren og tømmer affaldskurve. Enhver elev i 
klassen kan blive udnævnt til ordensduks 
og hjælpe med oprydning. Efter sidste 
time sættes stole op, og der ryddes op i 
klasselokalet. Hver elev sørger for orden 
ved egen plads og hjælper med at holde 
lokalet pænt og ryddeligt.

Pauser
Alle børn er så vidt muligt ude i alle 

frikvarter. 

Mobiltelefoner og computere
Steinerskolen i København er som 

udgangspunkt en mobilfri skole. Mobil-
telefoner og andet elektronisk udstyr, skal 
være slukket i timerne/ i den tid eleven 
opholder sig på skolen. Overholdes det 
ikke kan læreren bede om at få udstyret 
udleveret, lige så længe som denne finder 
det nødvendigt.  Der må ikke anvendes 
elektronisk udstyr i skolegården, da 
børnene opfordres til at lege og snakke 
med hinanden. Der kan, efter aftale med 
den enkelte lærer, anvendes computer i 
timerne, men det er primært i de ældre 
klasser.

Forældre opfordres til at være “mobil-
fri” så længe de befinder sig på skolen. Vi 
værdsætter nærhed og tilstedeværelse.

Udeleg
Snekastning må kun finde sted på den 

store boldbane. Skolens forsikring dækker 
kun elever, der har et skolemæssigt gøre-
mål på skolen. Derfor er det kun tilladt 
for elever, som går i Sfo at opholde sig på 
skolen efter endt undervisning. Det findes 
særlige regler angående løbehjul, skatebo-
ards o.lign.

Affald
Affald placeres i affaldskurve og skral-

despande.

Fravær
Eleverne anmodes om at bede fri så 

sjældent som muligt. Ferier skal afholdes 
inden for skoleferierne, men hvis dette 
ikke er muligt, skal ferie indberettes til 
klasselæren og skolelederen.

Undervisningspligt/kontrol
Skolen følger lovgivningens rammer. 

Jævnfør undervisningspligtskontrol I 
henhold til folkeskolelovens §§ 32-39 har 
København kommune pligt til at kontrol-
lere, om alle børn, som er bosiddende i 
kommunen, og som er undervisnings-
pligtige i henhold til folkeskoleloven, 
modtager undervisning. Undervisnings-
pligten indtræder den 1. august i det 
kalenderår, hvor barnet fylder 6 år og 
ophører den 31. juli, efter at barnet har 
modtaget undervisning i 10 år, dog senest 
den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet 
fylder 17 år. For at børn og unge kan sikre 
opfyldelsen af oven- nævnte forpligtigel-
se, skal alle undervisningspligtige børn i 
København kommune være registreret i 
Børn og Unges elevadministrationssystem 
KMD-Elev.

Fravær fra undervisningen
Der bliver dagligt ført kontrol med, 

at eleverne er til stede under undervis-
ningen. Hvis en elev er fraværende fra 
undervisningen, skal der i fraværsproto-
kollen angives følgende om grunden til 
fraværet:

· Fravær på grund af elevens sygdom 
eller lignende 

· Fravær med klasselærerens og/eller 
skolelederens tilladelse

· Ulovligt fravær
· Hvis en elev har
· Mere end 7 dages fravær over en 

 periode på 20 skoledage eller
· Mere end 15 dages fravær over en 

periode på 60 skoledage
tages der aktivt stilling til, om fraværet 

anses for at være bekymrende. Hvis dette 
er tilfældet, skal der udarbejdes en hand-
leplan for håndteringen af elevens fravær. 
Der skal naturligvis også udarbejdes en 
handleplan, hvis et fravær anses for be-
kymrende, selvom antallet af fraværsdage 
er mindre end ovenfor nævnt. 

Indberetning om udlandsophold
Bekendtgørelsen om elevers fravær fra 

undervisningen indeholder desuden en 
bestemmelse om, at hvis skolen får oplys-
ning om, at en elev opholder sig eller kan 
formodes at opholde sig i udlandet, så 
skal dette indberettes særskilt til kommu-
nen. Se iøvrigt hjemmesiden.

Underretningspligt
Lærere har som fagpersoner skærpet 

underretningspligt, som går forud for 
deres tavshedspligt. Formålet med den 
skærpede underretningspligt er, at der 
bliver taget fat om barnets eller den unges 
problemer så tidligt som muligt, så man 

kan forebygge alvorlige problemer på et 
senere tidspunkt. Der skal foretages en 
underretning, når en lærer ikke inden for 
egne rammer, f.eks. inden for skolens til-
bud, kan løse vanskelighederne og hjælpe 
den unge med råd, vejledning og tilbud 
om støtte til den unge og dennes forældre. 
Skolen skal først selv forsøge at afhjælpe 
problemerne før kommunen underrettes. 
Der henvises i øvrigt til socialforvaltnin-
gens hjemmeside.

Trivsel og mobning
Skolen accepterer ikke mobning. 

Mobning modarbejder i alle dens former 
skolens pædagogiske grundlag, der sigter 
på et trygt socialt miljø som grundlag for 
al sund læring. Alle på skolen skal kunne 
opleve et fællesskab, der beskytter dem 
mod både mobning og andre former for 
krænkelser. Konstaterer vi fra skolens 
side, at sådanne forhold eller handlinger 
finder sted, vil vi naturligvis kontakte alle 
implicerede parter.  Generelt arbejdes 
der i kollegiet, på en ugentlig basis, med 
de enkelte elevers udvikling og trivsel. 
Skolen accepterer ikke sexistiske, racisti-
ske og anden lign. Adfærd på skolen. På 
lærernes ugentlige kollegiemøde oriente-
res om problemerne og alle lærere bidra-
ger med observationer og pædagogiske 
løsningsforslag. De aktuelle problemer 
observeres løbende og forslag bringes i 
spil til problemet er løst. 

Skolen er også bevidst om, at et tæt og 
tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og 
forældrene er væsentlig i denne sammen-
hæng. Der udarbejdes en handleplan ved 
ovenstående typer adfærd. Handleplanen 
SKAL overholdes. Hvis ikke må barnet 
udmeldes. 

Forældrenes positive engagement i 
deres barns skolegang og hele klassens 
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3. KOMMUNIKATION
Skolen kommunikerer via forskellige 

kanaler og platforme, der anvendes til 
forskellige formål. Skolen har udviklet 
kommunikationskodeks, som sørger for 
at al hverdags kommunikation mellem  
involverede parter følger proceduren. 

OVERORDNET 
KOMMUNIKATION

Hjemmeside
På skolens hjemmeside kan man finde 

aktuelle informationer, billeder (f.eks. fra 
årstidsfester) læse nærmere om skolen, 
finde kalender over skolens aktiviteter, 
se ugens morgensang, finde kontaktop-
lysninger, tilmelde sig feriepasning – og 
meget mere. Vi håber, at alle forældre 
jævnligt vil orientere sig på skolens hjem-
meside.

http://www.steinerskole.dk/
Skolen har en Facebookside (søg: Stei-

nerskolen i København), som fungerer 
som supplement til skolens hjemmeside. 
Her kan man følge i skolens  begivenheder 

- her deler skolen billeder, gode ideer, og 
tips i almindelighed. 

Månedsnyt
Månedsnyt udkommer en gang om må-

ned i en elektronisk form og sendes til alle 
forældre via mail. Der informeres om de 
kommende begivenheder, arrangementer, 
evt, lukkedage, samt personalenyt. Det er 
en af skolens vigtigste kommunikations-
redskaber, og der forventes, at forældre 
følger med.

KOMMUNIKATION 
MELLEM KLASSE LÆRERE OG 
FORÆLDRE

Klasselæren
Det er klasselæreren der indkalder til 

forældremøder. Er man forhindret i at 
deltage, meldes der afbud hurtigst muligt 
af hensyn til den øvrige planlægning. 
Klasselæreren indkalder også til de evt. 
individuelle samtaler omkring barnets 
trivsel, hvis der opstå behov for dette. 

Forældre
Forældre er altid velkomne til at kon-

takte klasselæren via mail. Evt. i skolens 
frikvarter mht. korte orienteringsbe-
skeder, evt. via skolens telefon. Ofte i 
tidsrummet i frikvarter, eller om eftermi-
dagen 14-16.30. 

Kommunikationskodeks
Skolen lægger vægt på konstruktivt 

forældresamarbejde- hertil har skolen 
formuleret en række retningslinjer: 

·Vælg den rigtige kommunikationsform 
og kommunikationskanal

·Skriv korte, præcise mails  
·Anvend en god tone med gensidig 

respekt
· Skriv ikke til alle forældre i klassen 

eller på skolen med mindre det drejer sig 

om noget tilforladeligt
· Skriv ikke mails til forældre på skolen 

hvori der afkræves synspunkter på sko-
len, læreren, ledelsen eller den enkelte 
elev.

· Hvis du har spørgsmål angående 
dit barns læring og trivsel kontakt altid 
klasse læreren først.

· Hvis du har spørgsmål angående 
Steinerpædagogik, evt. de pædagogiske 
metoder kontakt altid klasselæreren først

·  Ønsker du at rejse en samarbejdssag- 
følg skolens samarbejdsprocedure.

Skolen er en åben og frie institution 
med fokus på åben dialog og der opfor-
dres derfor at have fokus på den gode 
tone i kommunikation.

4. SAMARBEJDSPROCEDURER
Al henvendelse omkring elever i første 

omgang går gennem barnets klasselærer. 
Hvis der er behov for det, henvender man 
sig dernæst til skolelederen.

Er man som forældre endt i et problem 
eller en konflikt på skolen og ikke føler, at 
det kan løses i samråd med klasselæreren, 
kan man som forældre henvende sig til 
skoleleder.

Klager til bestyrelsen kan kun ske i 
principielle sager, dvs. ved samarbejds-
problematikker, som ikke omhandler 
pædagogiske spørgsmål, eller hvis kon-
takten til lærer og skoleleder ikke fører til 
afklaring.

Man har mulighed for at invitere en 
bisidder med til møder vedrørende 
konflikter. I særlige tilfælde vil der blive 
taget referat fra mødet, som ledelse hhv. 

bestyrelse og forældre modtager.
Samarbejdsprocedure i 
korte træk: 

· henvendelse til klasselæren 
· inddragelse af skoleleder
· i yderste konsekvens: bestyrelsesinvol-

vering 

Bestyrelsens funktion
Skolebestyrelsen har overordnet set en 

styrende funktion - dette i tæt samar-
bejde med skoleledelsen. Skolebesty-
relsen vedtager principper for driften 
og er derfor ikke (som udgangspunkt) 
sagsbehandlende. Al kommunikation 
til bestyrelsen skal derfor have en reel 
begrundelse.

trivsel er vigtig for at kunne løse de pro-
blemer, som altid vil opstå undervejs i et 
skoleforløb.

Rygepolitik
Rudolf Steinerskolen i København er 

en røgfri skole.Det er derfor ikke tilladt 
at ryge hverken inde eller ude på skolens 
område – det er ifølge lovgivningen om 
”Lov om røgfri miljøer”. Dette er gælden-
de for elever, forældre, ansatte og gæster.

Alkohol
Politik for alkohol og rusmidler Det er 

ikke tilladt at indtage alkohol eller andre 
rusmidler på skolen, til skolens arrange-
menter eller på klasserejser. Det er heller 
ikke tilladt at indtage energidrikke på 
skolens område. Gribes man i denne type 
adfærd, er der tale om en advarsel, og i 
grelt tilfælde udmeldelse af skolen. 



26 27

 
 

 

 

Antroposofi og Rudolf Steiner
Antroposofi er en åndsvidenskabelig 

baseret filosofi, som bygger på den ind-
sigt, at mennesket i sit inderste væsen er 
et åndsvæsen, og at det i sin helhed består 
af legeme, sjæl og ånd. 

Ordet antroposofi er sammensat af de 
græske ord anthropos (menneske) og 
sofia (visdom eller kundskab) og betyder 
visdom eller kundskab om mennesket.

Antroposofien er grundlagt af den 
østrigske filosof Rudolf Steiner (1861-
1925).

Gennem sin livslange udforskning 

af mennesket og af det oversanselige, 
opnåede han erkendelse af, at menne-
skets væsen og lovmæssigheder omkring 
menneskets eksistens, kan udforskes på 
videnskabelig vis.

Steiner udtalte, at ”antroposofi er en 
erkendelsesvej, som vil føre det åndeli-
ge i menneskets væsen til det åndelige i 
verdensaltet”. Således er antroposofi ikke 
alene kundskab om mennesket, men også 
en metode, hvorigennem mennesket har 
mulighed for at opnå erkendelse af sig 
selv som åndelig individualitet og be-
vidsthed om sin oprindelse i en oversan-

1. INTRODUKTION TIL 
RUDOLF STEINERS PÆDAGOGIK

selig verden. Metoden hertil er velbe-
skrevet i den antroposofiske litteratur. En 
bevidsthed om oversanselige realiteter 
kan øge forståelsen for den sansbare 
virkelighed og derved styrke det enkelte 
menneske og befrugte kulturlivet. Herom 
vidner f.eks. de mange Rudolf Steinersko-
ler i Danmark.

(Fra Antroposofisk Selskabs hjemme-
side www.antroposofi.dk).

Rudolf Steiners pædagogik
Rudolf Steiner er grundlæggeren af 

Waldorf-pædagogikken, eller steiner-
pædagogik som den også kaldes. Pæda-
gogikkens indhold og metode bygger på 
Rudolf Steiners teorier om børn og unges 
udvikling. Omdrejningspunktet er ”det 
hele menneske” hvor både krop, sjæl og 
ånd skal stimuleres. Barnet lærer på flere 
måder og på flere niveauer. Der er brug 
for både rytme, gentagelse og pauser 
for, at det lærte bliver til egentlig læring. 
Rudolf Steiners åndsvidenskabelige forsk-
ning har - foruden i pædagogikken - sat 
sig spor i det biodynamiske landbrug, i 
lægevidenskaben, i helsepædagogikken 
og i kunsten. På Steinerskolerne forholder 
lærerne sig praktisk til Rudolf Steiners 
tankegods. Det betyder, at vi ikke bare 
”gør-som-vi-plejer”, uafhængigt af ud-
viklingen i samfundet. Rudolf Steiner er 
vores inspirationskilde, men vi fortolker 
og praktiserer hans teori i det aktuelle 
samfunds virkelighed.

Undervisningens rytme
 - Tanke - Følelse - Vilje

Når eleverne går ind i deres 6. år 
begynder de i børnehaveklassen. Børne-
haveklasselærerne og pædagogerne bliver 
en del af børnenes liv og hverdag, hvor 
rytme og årstid er med til at danne ram-

men omkring klassen. Eventyr, rim og 
remser, håndens arbejde, social integritet 
og udfordring af viljen er her helt central. 
Fra 1. til 8. klasse veksler dannelsesfagene 
rytmisk i perioder af ca. fire uger. Her 
lægges der vægt på, at evner og mulig-
heder øves. Efter en periodes afslutning 
bliver stoffet ”glemt”, men lever stadig i 
elevernes bevidsthed for så at vende tilba-
ge i en senere hovedfagsperiode.

Efter hovedfagsundervisningen kom-
mer sprogfag efterfulgt af kunstfag og 
sidst på dagen håndværk og gymnastik.
Dermed udfordres:

Tanke – hovedfag
Følelse – sprogfag og eurytmi
Vilje – håndværk og gymnastik

- alt på én og samme dag.
I underskolens 6.- 8. klasse, er det den 

samme rytmiske inddeling af perioder 
og dagsrytme, men fagene og eleverne 
vender sig nu mere mod det natur- viden-
skabelige og mod overskolen.

I overskolens 9.kl. veksler hovedfagspe-
rioderne med et kortere interval. Klassen 
overgår til et samlet overskolekollegium, 
og hver klasse har en klasseleder. Den 
rytmiske inddeling af dagen fortsætter, og 
der ligger en stor udfordring i samarbejde 
og selvstudier.

Morgensang  
Hver morgen mødes elever og lærere 

fra 1.-8. klasse i salen kl. 8.30 til fælles 
morgensang. Efter at der er sagt godmor-
gen, synges der fælles morgensange, der 
ofte kan være kanons eller flerstemmige 
sange der knytter sig til årstiden. Klasser-
ne står på skift én uge ad gangen for at re-
citere et lille digt, eller fremføre et stykke 
musik, som de har arbejdet med. Det, at 
vokse op i et fællesskab, få gode vaner og 
forbinde sig med den sammenhæng, man 
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befinder sig i, er ikke bare kulturdannen-
de, det er også sundt og udviklende for 
både børn og voksne. Gennem den dagli-
ge morgensamling skaber vi en tid til ro, 
sammenhold og glæde. Vi får lov at kigge 
lidt på hinanden og høre, hvad klasserne 
laver lige nu. Morgensang er en rigtig god 
måde at starte dagen på, og så får vi lært 
en masse sange fra den danske sangskat.

Kunstneriske fag
Når eleverne på en Steiner skole maler, 

tegner, plasticerer eller hugger i sten, 
er processen vigtigere end resultatet. Gen-
nem processen øver børnene færdigheder 
ud over de rent kunstneriske, og de får 
mulighed for at mærke sig selv i forhold 
til en lang række materialer. Steinerlærere 
bestræber sig på at udvikle deres elevers 
tænkning, kreativitet og personlighed 
på en afbalanceret måde. Lærerne, som 
underviser i de kunstneriske fag, er oftest 
uddannet inden for disse. Det gør, at ele-
verne lærer af fagpersoner, som brænder 
for netop deres kunstart. 

Sang og musik
Sang og musik fylder meget på en 

Steiner skole, og det er imponerende at 
se en hel 5. klasses elever spille Mozart 

på violin, bratsch og cello – ikke fordi de 
har en særlig musisk begavelse, men fordi 
de alle kan lære det, når motivation og 
engagement er til stede.

Rudolf Steinerskolen i København er 
ved at opbygge sit eget symfoniorkester.

Der afholdes løbende store musikbe-
givenheder /koncerter . Her viser alle 
elever, hvad de har arbejdet med den 
første halvdel af skoleåret (julekoncerten) 
og hele året (sommerkoncerten).         

Fortælling
Fortælling er en vigtig og gennem-

gående del af undervisningen på en 
Rudolf Steiner skole, da den i enhver 
hensigtsmæssig sammenhæng er med til 
at udvikle elevernes fantasi og evne til at 
danne egne billeder. Fortællingen hjælper 
til at etablere mødet mellem eleven og 
undervisningsstoffet, mellem det nære 
og det fjerne, det kendte og det ukendte. 
Fortællestoffet tager afsæt i klassetrinets 
tema og perioder.

Yderligere information og inspiration 
omkring Steinerskoler.

Find mere inspiration 
Skolen abonnerer på STEINER-

SKOLEN, et tidsskrift om pædagogik, 

samfund og kultur for de nordiske 
Steinerskoler. Bladet udgives fra Norge 
og udkommer fire gange årligt. Hver 
udgivelse har sit eget tema som fx kunst & 
håndværk, ernæring og helse, medier og 
informationsteknologi. Skolen har valgt 
at betale for, at forældre med børn til og 
med 8. klasse kan modtage bladet. Man 
skal tilmelde sig ordningen på kontoret.

Konfirmation
Steiner Skolen tager sit udgangspunkt 

i en kristen tro. Det betyder ikke, at 
forældre eller elever skal bekende sig 
til kristendommen eller nogen anden 
bestemt tro. På Steinerskolen planlæg-
ger vi efter at de elever, der ønsker det, 
kan blive konfirmeret i 7. eller 8. klasse. 
Skolen har kontakt til omkringliggende 
kirker på Amager.  Det er muligt at vælge 
en anden kirke, f.eks. hjemmets egen 
sognekirke. Alle elever er velkomne til at 
følge undervisningen i forbindelse med 
konfirmationsforberedelsen, også selvom 
eleven ikke ønsker at blive konfirmeret.

Troels Lindorf på Frederiksberg er 
præst i Kristensamfundet som er den 
samling, der knytter sig til antroposofien.

FESTER
Gennem årets gang bliver skolens 

pædagogik synliggjort ved at eleverne 
optræder med temaer, der reflekterer den 
pågældende årstid. Der kan være forskel-
lig optræden såsom skuespil, sang, recita-
tion, orkester, kor, eurytmi og udstilling 
af elevarbejder. Eleverne viser, hvad de 
har lært og øvet sig på, for hinanden og 
deres forældre samt venner af skolen. 
Årstidsfesterne er obligatoriske skoleda-
ge. Nedenfor er en kort gennemgang af 
årstidsfesterne. Uddybende forklaringer 

og betydninger kan findes i litteratur og 
eventyr.

1.skoledag
Skoleårets første fest – er modtagelse af 

skolens nye 1.klasse og deres forældre.1. 
klasse møder en dag senere end de andre 
elever, så skolen kan forberede modtagel-
sen af de nye 1. klasses elever. Ved en ce-
remoni bliver hver enkel elev kaldt op på 
scene, til deres kommende lærer, og hver 
enkelt får en blomsterbuket af læreren. 
Blomsterbuketten består både af forfinede 
haveblomster og vilde planter og symbo-
liserer den mangfoldighed af læring og 
udfordringer, eleverne vil gennemgå i de 
kommende mange skoleår.

Michaelfest
Hvert år i september fejrer skolen 

ærkeenglen Skt. Mikael. Dette gøres på 
alle Steinerskoler og institutioner verden 
over. Mikaelsfesten er modet og viljens 
fest. Ifølge legenderne kæmpede Skt. 
Mikael mod det onde i dragens skikkel-
se. Han undertvang dragen, og det gode 
overvandt det onde. Nutidsmennesket 
kæmper ligeså i spændingsfeltet mellem 
godt og ondt, men her er det moral og 
tænkning der er våbnet, i stedet for svær-
det. I Mikaelsfesten deltager forældre på 
lige fod med børnene i et fælles skuespil. 

Julebasar
Skoleforeningen afholder hvert år basar 

den sidste weekend i november (eller 
evt. første weekend i december). Elever, 
lærere og venner af skolen er her sammen 
om en begivenhed på skolen, som er fyldt 
med traditioner og fremtidsmuligheder.

Basarudvalget koordinerer alt om-
kring basaren via klasserepræsentanter, 
 kollegium og bestyrelse. Til selve basaren 
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2. LÆREPLANEN
Et spørgsmål som ofte bliver stillet 

er: Kan en skoleform, der er grundlagt i 
1919, være tidssvarende? 

Det kommer an på to ting: lærerne og 
læreplanen. De to ting er uadskillelige: 
En læreplan er værdiløs uden lærer, og en 
lærer uden plan er hjælpeløs! Men hvor 
henter læreren sin plan?

Rudolf Steinerskolen i København har 
en læreplan, der i sit udgangspunkt består 
af en række eksempler givet af Rudolf 
Steiner, til hvad man kan gøre, ikke hvad 
man skal gøre. Inspirationen henter 
læreren gennem studiet af det alment 

menneskelige, dvs. studiet af menneskets 
udvikling. Antroposofi er et studium af 
menneskets og verdens udvikling. Skolens 
og lærerens opgave er, at hjælpe det 
opvoksende menneske med at stille sig 
ind i tidsånden. At levere arbejdere til er-
hvervslivet eller ansatte til staten, er ikke 
skolens primære opgave, men derimod at 
udvikle de anlæg og muligheder, som det 
enkelte menneske rummer. I de seneste 
årtier er der blevet udarbejdet læreplaner 
for skolerne i henhold til krav og lov-
givning på området.  Find de godkendte 
læreplaner på skolens hjemmeside.

3. EVALUERING AF 
ELEVERNES UNDERVISNINGSUDBYTTE

Som led i undervisningen foretager 
skolen løbende evaluering af elevernes 
udbytte.

Skolen har en åben praksis mht. den 
jævnlige evaluering af elevens udbytte. 
Elevens fremskridt evalueres i forhold til 
konkrete delmål og slutmål for de enkelte 

fag, som differentieres efter klassetrin. 
Evalueringen indgår i skole-hjem samar-
bejde. 

· Der evalueres ved to årlige forældre-
samtaler, der, i fald det findes nødvendigt, 
kan suppleres

· Der evalueres ved de to årlige foræl-

er der elevoptræden på scenen, boder 
og aktiviteter, café og fællesspisning. 
Forældrenes deltagelse i arbejdet omkring 
basaren er af stor betydning. Forældrene 
er med til at bestemme, hvordan basaren 
bliver bedst mulig for alle, ved at deltage 
i basarudvalget, ved at fremstille alt til 
boderne, tage vagter i boderne og ved 
selv at købe ting på basaren. Det styrker 
hele skolens fornemmelse af sammenhold 
og fællesskab, og hvert år skaber basaren 
et væsentligt overskud. Skoleforeningen 
tager stilling til, hvad basarens overskud 
skal gå til. Oftest går det til et særligt 
tiltag, som ikke indgår i skolens egne 
driftsmidler, fx forbedringer af udendør-
sarealer.

Julefest
Julefesten består af adventsfest. Ele-

ver og lærere laver adventsspiral i salen. 
Adventsspiralen af lys og gran åbner til 
adventstiden og julen, og bringer lyset ind 
i mørket. Hver elev bevæger sig gennem 
spiralen i den næsten mørke sal med et 
lille lys som tændes og stilles i spiralen. 
Spiralen vokser og lyset tager til, efterhån-
den som alle får tændt deres lys.

Hellig Tre Konger spillet
Hellig Tre Konger spillet opføres 

iblandt begyndelsen af januar, dagen efter 
skolestart. Det spilles for elever. De op-
trædende er lærere. De hellige tre konger 
ser stjernen på himlen, som de følger med 
tanken, ved at navigere efter stjernerne. 
De symboliserer derved tankens vej. 
Dette julespil stammer langt tilbage fra 
Oberufer spillene i 1800-tallet. Rudolf 
Steiner har så senere givet anvisninger til 
disse julespil, som spilles på næsten alle 
Rudolf Steinerskoler verden over.

Fastelavn
Fastelavn er en fest der, på jordens 

nordlige halvkugle, ligger mellem vinter 
og forår. Oprindeligt indledte fastelavn 
en 40 dage lang faste som bestod af ”hvid 
føde”. Fastelavnssøndag falder 49 dage før 
påskesøndag. På skolen klæder både ele-
ver og lærere sig ud, nogle efter fri fantasi, 
andre efter et fast tema, alt efter hvilket 
klassetrin man er på og hvilket kultur- 
eller fortællestof, klassen arbejder med. 
Alle slår katten af tønden, og der drikkes 
kakao og spises fastelavnsboller.

Påskefest
Ved påskefesten fejres, at mørket nu er 

forbi og lyset vender tilbage. Planter og 
liv, der før lå skjult, spirer nu frem, og alt 
bliver født på ny. Ligeså fejres Jesu død 
og opstandelse. Skolen og salen pyntes 
med påske og spirende forår, og eleverne 
optræder.

Majfesten  
Ved majfesten har skolen valgt at åbne 

op for forældrenes deltagelse i undervis-
ningen. Det er muligt at deltage i valgfrit 
fag, eller klasse, for på den måde at få et 
indblik i undervisningen på en Steiner-
skole.

Sommerfesten 
Er årets skønneste fest idet vi deler 

vidnesbyrd ud til eleverne. Vi siger også 
farvel til skolens ældste klasse, men også 
velkommen til 1.kl allerførste skuespil på 
scenen. Sang og musik, glæde og sorg. 
Dette er følelser der beskriver hvert års 
sommerfest.
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dremøder, der kan suppleres ved særlige 
tilfælde 

· Der evalueres i form af skrivelser/
mails

· På de ugentlige lærermøder/ konfe-
rencer, hvor faste punkter omkring klasse 
og de enkelte elever indgår

I den samlede evaluering indgår: 
· Elevernes arbejde i form af de produk-

ter, der fremstilles i de forskellige fag. 
· Elevernes skriftlige materiale
· Elevernes engagement og bidrag i de 

forskellige fag 
· Elevernes trivsel 

· Derudover vurderes elever fra et so-
cialt perspektiv, herunder deres engage-
ment i fælles aktiviteter.

Dokumentation som 
danner formalia for evaluering af 
undervisningsudbytte 

Eleverne og forældre får løbende 
tilbagemeldinger. Eleverne modtager 
vidnesbyrd i forskellige form ift. klasse-
trin. Skolen opbevarer tekst og vidnes-
byrd på de elever, der har gået på skolen. 
Disse er tilgængelige til skolens tilsyn ift. 
indholdets referencer til Blooms taxo-
nomi. Skolen stiller krav til lærerne om 
at forholde deres evaluering af eleven til 
denne metode.

KONTAKTOPLYSNINGER
LEDELSE OG ADMINISTRATION

Skoleleder/ Pædagogisk leder:
Susanne Mortensen            
skoleleder@steinerskole.dk

Administration og sekretariat:   
Sekretær Charlotte Bartholin 
kontoret@steinerskole.dk

Adm. koordinator:
Barbora Hansen
barbora.hansen@steinerskole.dk

Regnskabsafdeling:    
Preben Worm Steensgaard
bogholder@steinerskole.dk

SFO:
Leder af SFO
Maria Mûller 
sfo@steinerskole.dk

Børnehaven:
Leder af Børnehaven    
Anne Sofie Norring Olm
soria.moria@steinerskole.dk

Børnehaveklassen:
Leder af Børnehaveklassen   
Pala Birgisdottir
bhkl@steinerskole.dk

Klasselærere:   
 
Karin Ahlgren     
karin.ahlgren@steinerskole.dk

Nanna Ramnæs    
nanna.ramnaes@steinerskole.dk

Tinna Jøhl    
tinna.joehl@steinerskole.dk
    
Kristin Øyen    
kristin.yen@steinerskole.dk
    
Martin Olm     
martin.olm@steinerskole.dk

Faglærere:

Kemi og fysik    
Stig Nielsen

Kunst og håndværk   
Lais Christensen, Martin Olm
Tinna Jøhl

Eurytmi     
Paivi Nielsen

Idræt     
Kristoffer Heeris

På en Steiner skole giver lærerne 
ikke karakterer og eleverne går ikke til 
eksamen. Tanken er, at eleverne skal lære 
for livet, og fordi de oplever det som 
menings fuldt - ikke fordi de skal opnå 
gode karakterer. Lærerne ser selvføl-
gelig alle elevarbejder, men i stedet for 

give karakterer, skriver de individuelle 
vurderinger. I hvert fag skriver læreren en 
udførlig vurdering af elevens personlige 
udvikling og indlæringsfremskridt. Dette 
skrift kalder vi et vidnesbyrd. 

Vidnesbyrdene skal indeholde lærernes 
vurdering af eleven både fagligt og socialt. 

Skolen foretager en regelmæssig evalu-
ering af skolens samlede undervisnings-
tilbud, herunder aktuelle emner som 
undervisningsmiljø, elevtrivsel og 
forældre tilfredshed.  Disse overordnede 
emner konkretiseres, og den  endelige 
genstand for evaluering   vælges i 
samarbejde med forældrebestyrelsen. 
Evaluerings resultater offentliggøres på 
hjemmesiden. Kommende evaluering er 
planlagt til juni 2017.

5. SELV-EVALUERING

4. VIDNESBYRD
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Adresse:
Rudolf Steinerskolen i København
Engvej 139
2300 København S
http://www.steinerskole.dk/
tlf.: 3295 8838

Skolepenge:
den aktuelle sats findes på hjemmesiden

Morgensang:
8.30

Sygemelding:
Hvis barnet er syg, så gives der direkte 
besked til læren på sms (lav evt. en aftale 
med klasselæren)

Frikvarter:
Fra kl. 8.00 - 8.15
Fra kl. 10.30 - 10.45
Fra kl. 11.30 – 12.00 (frokost pause)

SFO er åben:
Hverdage i tidsrummet: 
kl. 7.30 – 8.15    
kl. 12.45 – 16.45

SFO Telefon:
42 50 88 38

Børnehaveklassen er åben:
Hverdage kl. 8.15 – 13.00
Efterfølgende overgår børnene fra bh- 
klassen til SFO    
 
Sundhedsplejerske:    
Elin Bonde - hver mandag fra 8.00 til 
14.00, i lokale på 1. sal, og alle hverdage 
på telefon 22426208 mellem kl 12 og 13.

Kor/orkester/musik   
Danijela Musan, violin og orkester   
danijela.musan@steinerskole.dk
     
Maria Diekmann, violin    
maria.diekmann@steinerskole.dk
     
Oliver Lunn Stahl, bas og klaver   
oliver.lunn.stahl@steinerskole.dk

     
Astrid Severinsen, klarinet   
astrid.severinsen@steinerskole.dk

     
Kirstine Elise Pedersen, cello 
(på barsel til sommer 2017)  

Specialundervisning: 
 
Lizzy Philip
lizzy.philip@steinerskole.dk  
 
Barbora Hansen
barbora.hansen@steinerskole.dk 
 
Alice Minor    
Alice.minor@gmail.com
     

Tilsynsførende:    
Ove Frankel     
Ove@Frankel.dk
     
Bestyrelse 2016/2017:  
Formand, Anna Blomster
Næstformand, Mette Mau
kontakt: bestyrelsen@steinerskolen.dk

Sundhedsplejeske:    
Elin Bonde 
alle hverdage telefon 22426208 
mellem kl 12 og 13/ eller hver mandag 
8.00 til 14.00, i sundhedsplejerskens 
lokale på 1. sal.

PRAKTISKE OPLYSNINGER




