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Forældremøder 

Maj 
Ingen forældremøder 

——————————————
Kommende arrangementer          
 
Skuespil 5.kl  
Dato:    25.april 
Sted:     Salen 
Tidspunkt:  17.00  
Hvem:    alle er inviteret:) 

Musikcafe 
Dato:    31.maj 
Sted:     Kastrup Kirke 
Tidspunkt:  17.00-19.00  
Hvem:    alle er inviteret:)  

——————————————
Ferie 
Store bededagsferie 
27.-29 april ( bege dage inkl) 
Kristi himmelfartsferie 
10-13.maj (begge dage inkl.)  
Pinseferie  
19.-21.maj (begge dag inkl.)  
Grundlovsdag ferie  
2.-5.juni (begge dage inkl) 
Sidste skoledag: den 22.juni
——————————————
Lejrskoler 
4.kl uge 17 Ribe 
5.kl uge 24 Camønoen 
6.kl uge 24 Bornholm 
8.kl uge 24 Skotland  

MÅNEDSNYT 
 | MAJ 2018| 

I APRIL HAR VI OPLEVET… 

Først og fremmest har vi oplevet den mest fantastiske tilslutning til 
arbejdslørdagen, koordineret af Byggeudvalget. På vegne af 
skolen vil vi gerne sige tak til alle forældre, der har deltaget i 
arbejdslørdagen og har knoklet med de mange bygge-og 
haveprojekter, samt rengøring her på skolen. Ikke mindst vil vi 
takke Byggeudvalget for deres koordinering. Byggeudvalget er 
allerede i gang med at koordinere de kommende projekter, og er 
der nogen, som har gode ideer og forslag, kan Byggeudvalget 
fortsat kontaktes på byggeudvalget@steinerskole.dk  
Vi har oplevet skuespil “Hugin og Munin” fra 4.kl og glæder os til 
5.klassens skuespil “Jordens sang”. Skuespilperioderne kræver 
intensivt samarbejde, fordybelse og koordinering både fra 
eleverne og undervisere, og det er altid spændende og se 
resultatet af den kreative proces.  
Vi fortsætter med oprydningen, glemmekassen tømmes igen i den 
kommende uge, se evt. efter om I mangler noget.  

I MAJ GLÆDER VI OS TIL … 
Den 2.maj stiller skolen op med et atletikhold til Skole OL (læs 
mere på  her). James og Michael koordinerer. 
Sæt kryds i kalenderen til det kommende musikarrangement 
“Musikcafe” i Kastrup Kirke, se invitationen på side 2.  
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Tiltrædelser  
Ida Hammen 
Ida har arbejdet som vikar på 

skolen, og har sagt ja til et fast 

skema som ressource underviser i 

8.kl. Vi byder hende velkommen. 

Information  
Keglesystem  
Det er fortsat forbudt at parkere 

foran skoleporten, da dette skal 

være en farbar vej. Skolen har 

investeret i et kegle-system, som 

skal forhindre uhensigtsmæssig 

parkering. Den 1.maj får vi 

gennemført en undersøgelse fra 

Københavns Kommune (Sikker 

trafik) , som indhenter data fra 

elevere vedrørende deres 

oplevelser med trafikken i 

nærområdet. Flere lokale skoler 

deltager i undersøgelsen.  
Smitsom sygdom 
Vi har konstateret to tilfælde af 

stafylokokker i 1.klasse. Vi har 

derfor igen fokus på 

håndhygiejne. Vær ekstra 

opmærksom, hvis I eller jeres 

børn har et sår, der ikke heler.  
Redskaber 
Hvis der fortsat er nogen, som 

mangler arbejdsredskaber/ 

værktøj fra arbejdsdagen, er man 

velkommen til at henvende sig på 

kontoret. 
Tilmelding til sommer sfo 
Så er tiden kommet til at tilmelde 

sig sommer- Sfoén. Der er et 

opslag i sfoén, hvor man kan 

skriver sig på. Sidste frist for 

tilmeldingen er den 10.maj.  

Hilsen fra forældreforeningen: 

Forældreforeningen er en interesseorganisation skabt af 
forældre:  
 
- Alle forældre er helt automatisk medlem af forældreforeningen.  
- Forældreforeningen arbejder for, at forældre, børn og skole har 
det godt sammen.  
Forældreforeningen er forældrenes talerør. Alle kan kontakte 
forældreforeningen. Det kan være om stort eller småt. Alle 
henvendelser kan være fortrolige, hvis der er ønske om det.  
Forældreforeningen donerer de penge, der bliver tjent ved 
årsfesterne til diverse formål til gavn for skolen. Pengene skal 
bruges til forbedringer og nyanskaffelser. F.eks. er der doneret 
penge til skolens nye overdækkede bålplads, materialer til 
håndarbejdsgruppen, SFO indretning og nyt gulv i salen 
(sidstnævnte er i støbeskeen).  
Forældreforeningen plejer også at arrangere forplejning på 
arbejdsdage m.m. Forældreforeningen vil gerne arrangere 
foredrag og temaaftener om relevante steinerpædagogiske 
emner.  
Forældreforeningen holder snart ”Åbent kontor”. Her vil der 
være mulighed for at få vendt stort og småt i et uformelt og 
fortroligt rum: gode ideer, frustrationer, noget man undrer sig 
over...  Kom glad, sur, inspireret, frustreret...: Mandag d. 7. maj 
kl. 14.30 – 17.00 i Specialundervisningslokalet på 1. sal.  
Se oversigt over medlemmer af bestyrelsen samt 
kontaktoplysninger på opslagstavlen ved kontoret.  

De bedste hilsner  
Forældreforeningens bestyrelse 


