
Rudolf Steiner Skole i København inviterer til 
informationsmøde om kommende børnehaveklasse 

Torsdag den 10.oktober 2019 kl . 18.-19.30 i salen  

Introduktionsmødet henvender sig til forældre til børn, som skal begynde i 
børnehaveklassen i august 2020 ( født i 2014). Kom og vær med til at høre 
om skolens pædagogik og læringsfælleskab. I forbindelse med optagelse 
beder vi jer at indhente en udtalelse fra barnets nuværende daginstitution. 
Udtalelsen skal vi modtage senest den 21.oktober. Vi anbefaler, at I 
allerede nu kontakter jeres børnehave, og beder om udtalelsen ( se skema 
på side 2)

Rudolf Steiner skole i København-Engvej 139-2300 København S - tlf. 42442856- mail: kontoret@steinerskole.dk

Invitation til 
informationsmøde  

RUDOLF STEINER SKOLE  I KØBENHAVN / WALDORF SKOLE I KØBENHAVN  4. SEPTEMBER 2019

Rundvisning den 
10.oktober 
17.00-18.00 
Mødested foran 
kontoret, 1. sal. 
Rundvisningen er rettet 
mod nye forældre, 
men alle er velkomne 
til at gå med rundt. 
Tilmelding ikke 
nødvendig. 

Optagelsessamtaler 
I uge 44 og 45. Der 
kommer en seperat 
invitation. 

Tilbagemelding 
vedr plads i 
skoleåret 2020: 
December 2019

Program 
Velkomst 
Pædagogik og skolen 
Børnehaveklassen 
Praktisk vedr.optagelsessamtaler, tilbagemelding, økonomi 
Afslutning og tak for i dag

mailto:kontoret@steinerskole.dk


Rudolf Steiner skole i København-Engvej 139-2300 København S - tlf. 42442856- mail: kontoret@steinerskole.dk

Spørgeskema til børnehaven  
Udfyldes af barnets nuværende børnehave. 

Sendes udfyldt til bhkloptagelse20@steinerskole.dk senes den 21.oktober 2019 

Børnehavens navn

Kontaktperson

Barnets navn

Hvornår begyndte 
barnet i institutionen?

Hvordan er barnets 
helbred?

Hvordan har barnet 
trivsel været?

Hvordan er barnets 
forhold til 
legekammerater?

Hvordan er barnets 
forhold til de voksne i 
institutionen?

Har barnet været tilset 
af psykolog, PPR, 
talepædagog?

Skønner I, at barnet er 
modent  til at komme i 
bh.klasse?

Ekstra kommentar:
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