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Forældremøder 

Bh-‐klassen	  	   	   19.maj	  2017	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  17-‐19.00	  

Kommende 
arrangementer          

Arbejdslørdag 
Dato:   6.maj 
Tidspunkt:  09.-15.00 
Hvem:   alle  
  (mødepligt) 

Musikaften 

Dato:   19.maj 
Tidspunkt: 17.-18.30 
Hvem:   alle er inviteret 

 

Ferie	  og	  fridage	  

Store	  bededag	  

12.maj	  2017	  

Kris0himmelfarts-‐miniferie:	  	  

25.	  -‐28.maj	  begge	  dage	  incl.

MÅNEDSNYT 
 | MAJ 2017 | 

I APRIL HAR VI OPLEVET.. 
April måned har været en kold og våd oplevelse- også 
indenfor. Vi har desværre oplevet vandskade i 
børnehaven og i børnehaveklassen.Takket være 
Wihlborgs hurtige assistance, er det lykkes os at få 
skaden under kontrol. Alligevel kan i opleve 
varmekanoner og affugtere flere steder. Disse fjernes i 
den kommende uge.I løbet sommeren, vil de nuværende 
vandinstallationer blive udskiftet med nye rør.  
Vi har oplevet en række spændende arrangementer: 
Den 6.april har 5. og 7.kl været til koncert v/ 
Konservatoriets koncertsal Copenhagen Phil.  
4. kl har været på en fælles lejrtur, hvor de overnattede i 
frostvejr på halm og dyreskind. Vi håber at de har fået en 
oplevelse for livet. 
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Personaleændringer	  

Fratrædelser	  

Susanne Mortensen 

Skolen og skoleleder 
Susanne Mortensen har 
indgået en gensidig aftale 
om, at Susanne fratræder sin 
stilling som skoleleder med 
umiddelbar virkning. Skolen 
siger tak for samarbejdet og 
ønsker Susanne held og 
lykke fremover. 

Thomas Jacobsen 

Thomas stopper i sin stilling 
som pedel og teknisk 
medarbejder. Fremadrettet 
er Thomas tilknyttet skolen 
som vikar, mens vi søger en 
ny pedel. 

Maria Bjerregaard 

Maria er stoppet som 
klasselærer i 4.kl. Vi takker 
for samarbejdet og ønsker 
Maria held og lykke i 
fremtiden. 

Karina Mosegård 

Karina, der har stået for 
køkkenet i et lille års tid, har 
besluttet sig for at søge 
andre steder hen. Hun 
havde sidste arbejdsdag i 
fredags og der var en lille 
børne-reception. Vi ønsker 
Karina held og lykke! 

Der	  er	  også	  0ltrædelser	  :)	  

I MAJ GLÆDER VI OS TIL… 
Arbejds-hygge-lørdag 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer og håber i vil tage både 
smilet og arbejdstøjet på, så vi i fællesskab kan lave en produktiv 
og hyggelig dag.Vi har opgaver klar, der kan sættes i gang i 
forhold til, hvor mange vi har fornøjelsen af, at arbejde sammen 
med på dagen.Målet er, at de ting vi starter, gør vi færdige i 
fællesskab, så pedellerne ikke skal bruge tid på det. Medbring 
selv spand, klude, skrabere,  koste, hammer eller boremaskine 
efter, hvad der passer til dig og det du helst vil lave. 

Hovedlinjerne på dagen er: 

• Malelokale flyttes til tidligere 8. kl lokale 

• Tidligere 8. klasse lokale indrettes til malelokale / musik 

• Malelokale indrettes til kommende 4. klasse 

• Cykelstativer omrokeres, fastgøres og udvides 

• Skolegården piftes op, hvis der er folk nok til det 

• Grundig rengøring og pleje af alle tavler med professionelt grej 

• Vaske vinduer 

• Gange rengøres 

• Bakteriehold, alle håndtag og greb 

• Toiletskurehold 

• Rengøring af faglokaler 

• Rengøring af klasselokaler 

Der serveres mad! Det vigtigt at du husker at tilmelde dig til 
forplejning SENEST mandag 01.05  kl. 20.00 via 

http://doodle.com/poll/22edtn9876bp75rg 

http://doodle.com/poll/22edtn9876bp75rg
http://doodle.com/poll/22edtn9876bp75rg
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Tiltrædelser	  

Ole	  Løwe	  Graf	  

Ole Graf er vores nye 
klasselærer-vikar i 4.kl. 
Ole er en Steinerlærer med et 
stort S og kommer fra Michael 
Skolen. Vi byder ham 
velkommen! 

Annemarie Ahlgren 

Sfo´ens køkken vil blive 
overtaget af Annemarie som 
mange af jer måske allerede 
har haft lejlighed til at møde, 
da hun har været i praktik på 
skolen en måneds tid. Hun 
glæder sig til at være fast i 
SFO'en og vi glæder os til at 
have hende på holdet! 

João Gouveia Paes 

João er skolens nye 
celloundreviser- velkommen på 
musikholdet! 

Prak0ske	  
informa0oner	  

En meget vigtig praktisk 
oplysning: I det kommende 
skoleår skal eleverne have 
bedre mulighed for at spise 
deres madpakker i skolens 
frokostpauser. Frokostpauserne 
forlænges derfor med 15 
minutter. Dette betyder at 
morgensangen begynder 
allerede kl. 8.15. Vi begynder i 
august og i hører nærmere:) 

Invitation til Musikaften 

Rudolf Steinerskolen i København 
Koncert med elever fra 3. 4. 5. 7. klasse  

Dato:   d.19.maj  
Tid:   kl.17:00-18:30 

Program: 
3. klasse : Teddy bear, DO-RE-MI, Rain-rain go away Yukki, 
3.klasse solo 
5.-7.klasse strygeorkester: Changing the guards, Danny Boy, 
Eagles pride, That’s how it goes,  Mississippi real  

Pause (30 min.) 

3.klasse : We are on vacation, Dog stop barkling, Lille lamb 
4.klasse: Snefnug, Tåge, Vinden, Solen 
Jacob, 7.klasse basun solo 
5.-7.klasse orkester : Tango cha-cha, Last minute Latin, Waltz,  J. 
Haydn - St. Antony chorale, Super Heroes Blues, J. Offenbach-
Can-can, J. Rae-Ridgway rock 
Evening rise – kor alle klasser 

Musikudvalget vil gerne invitere de forældrene som spiller 
klassiske instrumenter til at spille nogle numre sammen med 
orkesteret. Vi holder forprøve d.19.maj kl.16:00-16:30. I kan 
tilmelde jer og få noder på mail danijela.musan@steinerskole.dk 
I er velkomne at tage jeres instrumenter med. Vi glæder os ! 

In	  der	  Kunst	  erlöst	  der	  Mensch 
Den	  in	  der	  Welt	  gebundenen	  
Geist.	  	  

In	  der	  musikalischen	  Kunst	  erlöst	  
der	  Mensch.	  

I	  kunsten	  forløser	  mennesket	  
ånden,	  bundet	  i	  verden.	  

 
I	  musikkens	  kunst	  ånden,	  
bundet	  i	  mennesket	  selv.


