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SKOLEN  HAR OPLEVET 
Sankt Michaelsfest  
Årets Michaelsfest bød på stemningsfuldt Michaelsspil med 
deltagelse af alle elever, forældre og lærere. Bagefter var der 
hygge og snak i gården, mens der blev ventet i spænding på 
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OVERSIGT 

Forældremøder 

Bh-klassen :   17.oktober 
       17.00-19.00 

Kommende 
arrangementer 

Forældreworkshop 
Tema:  
Hvad er formtegning? -
Formtegningens teori og 
praksis v / Tina Jøhl 

Dato:    tirsdag 8/11  
Tidspunkt:  kl. 19-21  
Sted:    Skolens      
      kunstlokale 
Målgruppe:  Alle forældre   
      er velkomne  
      Åben deltagelse  
Tilmelding nødvendigt:  
tinna.johl@steinerskole.dk 

Arbejdslørdag 

Dato:    5.november 
Tidspunkt: 9.00-15.00 
     Mødepligt 

Julebasar 
Dato:    3.december 
Tidspunkt: 9.00-15.00 
Koordineres af festudvalget.  
Kontaktperson:  
Dorte Lønsmann  
dloensmann@gmail.com 
 Informationer på vej.

MÅNEDSNYT 
 | NOVEMBER 2016 | 

INTRODUKTION  TIL DEN NYE UDGAVE 

Nyhedsmail har fået ny form og ændret navn.  
I den venstre side af nyhedsbrevet får man oversigt over de 
vigtigste begivenheder for den kommende måned samt kort 
oversigt over personalenyt. I tekstfeltet kan man læse en mere 
fyldig og uddybende tekstversion. Månedsnyt består af to dele; 
den første del hedder “Skolen har oplevet” og består af en kort 
opsummering af skolens begivenheder i den foregående 
måned. I den anden del  “Vi glæder os til..”annonceres 
kommende begivenheder og arrangementer. God læselyst. 

Princessen i dragens kløer

Skt. Michael- vores ridder er!
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resultatet af kagekonkurrencen. Bag kulisserne var det udvalgte 
dommerpanel i gang med at spise sig igennem 23 fantastisk 
lækre og flotte kager i forsøget på at kåre årets  Michaelskage, 
den mest kreative kage, og den mest velsmagende kage. Det 
var et svært valg, men til sidst gik vandrepokalen til Otto 
(1.klasse) for den lækre drageroulade. 

Vi vil gerne sige mange tak for indsatsen til alle forældre, der 
bagte og købte lækre sager, kom med fantastiske kager, og sled 
og slæbte i boder og med oprydning. Også en stor tak til de 
elever, der havde bagt og pyntet kager, der med engagement 
og entusiasme solgte kage i boderne og som blev og talte 
pengene efter festen. Og ikke mindst: tak til alle, store og små, 
for at bidrage til en rigtig god stemning! Festen gav et overskud 
til forældreforeningen på 5580 kr., som vil gå til forbedringer i 
SFO’en. 
De allerbedste hilsner fra festudvalget! 

Skolernes motionsdag 

Skolen har igen i år deltaget i Skolernes Motionsdag, som er en 
fantastisk, landsdækkende skoletradition. Der blev både 
gennemført løb og fælles bevægelseslege. Alle gik på 
efterårsferie med et smil på læben og masser af endorfiner i 
kroppen. Vi håber, at alle har haft god efterårsferie. 

Gulvrenovering i Sfo 

Stor tak til pedellerne, der deltog i gulvrenoveringen i skolens 
Sfo- det er SÅ rart med udbedring af skolens arealer. 

I NOVEMBER GLÆDER VI OS TIL… 
Brandkursus for skolens personale 

Som tidligere annonceret, så deltager skolens personale i et 
brandkursus arrangeret i samarbejde med Hovedstadens 
beredskabskorps. Kurset foregår på skolen, tirsdag den 1/11. 
Elevernes skemaer påvirkes minimalt- 4., 5. og 7kl. har fri 12.45. 
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Lukkedage 

Ingen lukkedage i november. 

Interne begivenheder 

Brandkursus for skolens personale 
foregår den 1.november. 
Elevernes skemaer påvirkes 
minimalt. 

Personalenyt 

Skolen: 
Skolen byder velkommen til Paivi, 
som er skolens nye eurytmist.  

Sfo: 
Elsa stopper i sin stilling som 
leder af SFO. Elsa siger farvel, 
fredag den 28.10. 

Næste udgivelse 

Månedsnyt udgives næste gang 
den 25. november.

Ottos kage-vinder af vandrepokalenHundekage
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Forældreworkshop 

Husk at sætte kryds i kalenderen, hvis du er nysgerrig på 
Steinerpædagogik. Du får nemlig mulighed for at deltage i 
vores Forældreworkshop, som er et nyt, socialt-fagligt 
arrangement.  Skolens personale skiftes til at arrangere en 
række spændende arrangementer med relevant tematik. Efter 
Nannas flotte Michaelsspil,  fortsætter vi med et oplæg om 
Formtegning v/ Tinna Jøhl. Følg med i Månedsnyt, hvor alle 
kommende forælderworkshops annonceres. Husk tilmelding. 

Eurytmiundervisning 

At kunne tilbyde eurytmiundervisning er en stor luksus for en 
Steinerskole. Eurytmien er en bevægelseskunst, hvor eleverne 
kombiner og afprøver kunstens grundelementer indenfor musik, 
rytmik og  bevægelse.Skolen kan nu meddele, at vi ,som 
forsøgsordning fra uge 43 og til frem til Jul, har ansat Paivi til at 
undervise alle skolens klasser i eurytmi.Perioden er afgrænset 
for at prøve af om alle parter passer til hinanden. Eurytmi er 
nemlig ikke det nemmeste fag, hverken for elever eller 
underviser.Der er lavet små skemarokader som ikke påvirker, 
hvornår eleverne har fri. 

Arbejdslørdag 

Der afholdes fælles arbejdslørdag den 5.november. Se den 
separate mail fra kontoret angående arrangementet.  

Julebasaren 2016 

Den næste fest er som bekendt julebasaren lørdag d. 3. 
december. Festudvalget og klasserepræsentanterne er i fuld 
gang med forberedelserne til både nye og velkendte boder og 
aktiviteter. Flere informationer følger. Vi glæder os allerede!


