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SKOLEN  HAR OPLEVET 
Arbejdslørdagen 
Skolen har fået positive tibagemeldinger angående 
arbejdslørdagen. Det er vores indtryk at der er opstået en 
meget god stemning og rytme omkring den fælles 
arbejdsproces. Tak til alle for den gode organisering, høj 
arbejdsmoral og ikke mindst tak til madholdet for den gode 
mad, dejlige kager og den øvrige forplejning. Det er altid en 
fornøjelse for både elever og personale at møde op om 
mandagen efter arbejdslørdagen. 

Brandhåndteringskursus  
Lærerne på skolen er blevet undervist  i brandhåndtering af 
Hovedstadens Beredskab. Kurset fokuserede på små og 
pludselige opstået brande i affaldsspande m.v.  Vi er beredt. 
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Forældremøder 

Ingen forældremøder i 
december 

Kommende 
arrangementer 

Julebasar 
Dato:    3.december 
Tidspunkt: 10.00–16.00 
Hvem:   Alle (mødepligt) 
 
Skt. Lucia  
Dato:    12.december 
Tidspunkt: 8.45-9.15 
Hvem:   Alle 

Julekoncert 
Dato:   19.december 
Sted:  Kastrup Kirke 
Tidspunkt: 17.00 
Hvem:   Alle  

Interne arrangementer 
og begivenheder 

Den Store Juleklipdag 
Dato:   29.november 
Hvem:  Elever 

Adventsspiral  
Dato:    7.december 
Hvem:   Elever 

Teaterbesøg 
Dato:   13.december 
Hvem:  Elever 

http://www.kastrup-kirke.dk/
http://www.kastrup-kirke.dk/
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Brandøvelse 
Dato:   14.december 
Hvem:  Elever og personale 

Internt kursus 
Dato :  24.november 
Hvem: Personale og bestyrelsen 

Lukkedag 

Skolen og Sfoen er lukket mandag 
den 5. december. 

Ferie 

Juleferie: 
Fra onsdag den 21 december kl 
12.00 (Sfo: normal tid)  
Skolen starter op onsdag den 4. 
januar 2017  

Personalenyt 

Skolen  
Vi må desværre meddele, at 
Susanne Rasmussen er fratrådt sin 
stilling som viceskoleder. Susanne 
ønskede ikke at fortsætte som en 
af skolens ledere, og dermed var 
der ikke længere den rette match 
mellem Susannes ønsker og 
skolens behov. Susanne afslutter 
dermed også sin lærergerning på 
skolen og har haft sin sidste dag 
på skolen. Susanne har gennem 
de seneste 3 år været en stor del 
af udviklingen og driften af vores 
skole, og vi vil gerne takke hende 
for den indsats, hun har lagt.  
Venlig hilsen Bestyrelsen 

Sfo  
Skolen har den glædelige nyhed 
at berette, at  vi har ansat Maria 
Müller som ny leder af Sfo. Maria 
er svensk og uddannet fra Rudolf 
Steinerseminariet i Stockholm 
med speciale i Sfo. Hun vil selv 
præsentere sig senere.

Stafylokokinfektion 
I november har vi konstateret nogle tilfælde af stafylokokinfektion, 
som krævede ekstra håndhygiejne. Vi oplever ikke flere tilfælde, men 
opfordrer fortsat til en omhyggelig håndhygiejne.  

Seminardeltagelse 
Skoleledelsen har deltaget i et evalueringsseminar, arrangeret af 
Dansk Friskoleforening. Seminaret omhandlede de nye regler for 
evalueringpraksis. Ifølge loven om friskoler, skal friskolerne sørge for 
en løbende selvevaluering. Dette arbejde har været undervejs, og vi 
forventer at afslutte processen juni 2017. Karin Ahlgren har deltaget i 
et dialogmøde vedrørende nye krav om undervisning i demokratisk 
dannelse.  Også skolens bogholder har være på kursus i lønsystemer 
og standardiserede værktøjer.  

VI GLÆDER VI OS TIL… 
Den Store Juleklipdag 
Er det allerede Jul? Til dette 
spørgsmål må vi svare ja, for vi starter 
med  juleforberedelser tirsdag den 
29.november. Den Store Juleklipdag 
er kun for elever. Vi mødes efter 
morgensangen og går i gang med 
juleklip. Til frokost spiser vi risengrød, så medbring ingen 
madpakker denne dag. Hvis der er nogen forældre, der ønsker at 
give en hjælpende hånd, kan i meddele dette til klasselæreren.  

Adventsspiral 
Den smukke adventsspiral er en tilbagevendende tradition. Det er 
en helt særlig begivenhed,  der viser meningen med advent.  
Adventsspiralen klargøres af 7.klasse. Danijela Musan  (musiklærer) 
og kollegiet koordinerer begivenheden. Adventsspiralen er kun for 
elever, og går i gang efter morgensangen den 14.december. 
Bagefter er der undervisning. 

Julebasar 
Julebasaren åbner døren for offentligheden kl 11.00 lørdag, den 3. 
december, men vi mødes allerede kl 10.00. Vi glæder os 
allesammen til en hyggelig dag med spændende og juleprægede 
værksteder og elevfremvisninger. Fredagen før Julebasaren, har 
eleverne fri kl 12.00, hvor forberedelserne skydes i gang. 

Julekoncert 
Alle skolens elever og forældre, samt bedsteforældre, onkler og 
tanter, inviteres til en stemningsfuld julemesse og julekoncert, hvor  
4. og 5. klassens elever optræder med sang og julesalmer i Kastrup 
kirke. Glæd jer derfor til den 19.december kl 17.00 - Koncerten er 
gratis. Arrangementet arrangeres af Kristin Øyen og Barbora 
Hansen. 

http://www.kastrup-kirke.dk/
http://www.kastrup-kirke.dk/
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Santa Lucia 
Santa Lucia eller Den hellige Lucia var en kristen skytshelgen for 
blinde. Hun fejres på sin helgendag, også kendt som luciadag. I 
anledningen går 4. klasse i et optog gennem skolen den 
12.december, mens sangen om Sankta Lucia synges. Begivenheden 
er fortrinsvis for 4. klasses forældre. Alle er velkomne til at blive efter 
morgensangen og se på det smukke Lucia optog.  

Teaterbesøg 
Tirsdag den 13.december besøger hele skolen teater Riddersalen på 
Frederiksberg. Vi ser frem til at se juleforestillingen De underjordiske.

Brandøvelse 
Den 14. december gennemfører vi en fælles brandøvelse for elever 
og personale.  Formålet med øvelsen er korrekt håndtering af evt. 
brand på skolen, herunder at kunne gennemføre en sikker og hurtig 
evakuering. Eleverne vil blive orienteret af klasselæreren.  

Besøg af Friskoleforeningen 

Ole Carl Petersen holder et oplæg for personale og bestyrelsen om, 
hvorledes Rudolf Steiner Skolen drives under hensyntagen til de krav 
undevisningsministeriet stiller til danske friskoler anno 2016.  
 
Husk 

Mobilfri skole

På Rudolf Steiner Skolen værdsætter vi nærvær og tilstedeværelse, 
og derfor har vi etableret fælles regler for en mobilfri skole. Efter 
vores observationer er tiltaget til glæde for både elever og forældre. 
Godt gået og tak for jeres støtte. 

Indgang til skolen

Kommer du (også) i bil og kæmper med at finde en parkeringsplads 
når du afleverer dit barn? Så parker på vejene i nærheden. Skolens 
indkørselsvej er klassificeret som en brandvej, og skal til alle tider 
kunne anvendes af brandvæsenets køretøjer ved alarmering. Der må 
derfor ikke parkeres eller standses i indkørselsvejen. Da brandbilerne 
var her i forbindelse med branden i legehuset kunne kun èn komme 
ind og de andre måtte holde på Engvej. Dette SKAL overholdes. 
Sekretær Charlotte har leget politikontrol over denne ulovlighed lidt 
for meget og trænger til et pusterum. Skoleleder beder nu jer, 
forældre, til at hjælpe hinanden med at overholde dette. 

Næste Månedsnyt udgives den 21.december. 

http://riddersalen.dk/event/de-underjordiske/
http://riddersalen.dk/event/de-underjordiske/

