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Forældremøder	  

Forældremøde	  i	  8.	  klasse	  23.	  
august	  	  kl.	  17-‐19	  

Forældremøde	  i	  1.	  klasse	  28.	  
august	  	  kl.	  17-‐19	  

Sæt	  kryds	  i	  kalenderen..	  

Forældremøde	  i	  2.	  klasse	  
6.	  september	  kl.	  17-‐19	  

Forældremøde	  i	  3.	  klasse	  
6.	  september	  kl.	  17-‐19	  
	   	   	  

Ferie	  og	  fridage	  

Ingen	  ferie.	  

Personaleændringer	  

Fratrædelser	  

Ingen	  fratrædelser	  

Tiltrædelser	  

Helle	  Wilsted	  Uglebjerg	  
Skolen	  byder	  velkommen	  Al	  
Helle	  Wilsted	  Uglebjerg,	  som	  
er	  skolens	  nye	  faglærer.	  Helle	  
vil	  undervise	  i	  tysk	  og	  engelsk.	  

James	  Molloy	  
James	  er	  vores	  nye	  faglærer	  og	  
vil	  varetage	  undervisning	  af	  	  
bl.a.	  engelsk	  og	  idræt.	  	  

MÅNEDSNYT 
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VELKOMMEN	  I	  DET	  NYE	  SKOLEÅR	  

Sommerferien	  er	  ved	  at	  være	  slut	  og	  det	  nye	  skoleår	  melder	  
sig.	  Det	  er	  en	  spændende	  Ad.	   
Når	  eleverne	  vender	  Albage	  fra	  ferien,	  møder	  de	  deres	  gamle	  
klassekammerater.	  Alt	  ser	  pludselig	  anderledes	  ud	  –	  nogle	  
klassekammerater	  er	  måske	  blevet	  højere,	  lærerne	  ser	  måske	  
også	  anderledes	  ud-‐	  mere	  friske	  og	  måske	  endda	  mere	  
solbrune.	  Fælles	  for	  os	  alle	  sammen	  er,	  at	  vi	  mødes	  med	  nye	  
forventninger.	  Lad	  os	  	  benyQe	  lejligheden	  Al	  at	  møde	  hinanden	  
på	  ny	  og	  at	  omfavne	  den	  nye	  energi,	  som	  vi	  alle	  fyldes	  med.	  	  

Vi	  byder	  særligt	  velkommen	  Al	  alle	  elever	  og	  forældre	  i	  den	  
kommende	  første	  klasse,	  som	  for	  første	  gang	  træder	  over	  
regnbuebroen,	  som	  symboliserer	  livsovergangen	  fra	  børnehave	  
Al	  skole.	  Et	  lille	  skridt	  op	  i	  salen,	  men	  en	  stor	  symbolsk	  
betydning	  for	  hver	  enkelt	  elev.	  

Vi	  mødes	  igen	  
Alle	  klasser	  	   	   den	  15.august	  8.15	  -‐12.00 
bh	  klasse	   	   den	  15.august	   	  9.00-‐10.00  
1.	  kl	  	   	   	   den	  17.august	   10.00-‐12.00	  

Morgensang	  
En	  vigAg	  påmindelse	  iV.	  morgensang.	  I	  det	  kommende	  skoleår	  
begynder	  morgensangen	  allerede	  kl.	  8.15.	  

.	  
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P.S.	  klumme:	  	  

Har	  i	  hørt	  om	  
Oslokurset?	  

Hvert	  år	  deltager	  udvalgte	  
lærere	  i	  Oslokurset	  i	  uge	  31.	  
Oslokurset	  er	  en	  årlig	  
begivenhed,	  som	  arrangeres	  af	  
Steiner	  Højskolen	  i	  Oslo.	  
Formålet	  med	  kurset	  er	  
opdatering,	  inspiraAon	  og	  
vidensdeling	  på	  tværs	  af	  alle	  
steinerskoler	  i	  Skandinavien.	  
For	  vores	  undervisere	  betyder	  
deltagelsen	  en	  faglig	  fordybelse	  
i	  steinerpædagogikken	  med	  
mulighed	  for	  at	  høre	  
inspirerende	  oplæg	  fra	  andre	  	  
fagpersoner	  og	  forskere.	  
Deltagelsen	  i	  kurset	  prioriteres	  
højt,	  og	  sikrer	  solid	  baggrund	  
for	  undervisning	  i	  det	  
kommnede	  skoleår.	  Der	  er	  tale	  
om	  et	  intensivt	  
eVeruddannelseskursus	  som	  
foregår	  i	  uge	  31,	  og	  tager	  5	  
undervisningsdage.	  	  

Der	  undervises	  både	  i	  fag	  og	  
didakAk.	  Der	  Albydes	  et	  bredt	  
spektrum	  af	  fag,	  workshops	  og	  
foredrag.	  	  

Vil	  du	  læse	  mere	  om	  kurset,	  
kan	  du	  finde	  flere	  oplysninger	  
her:	  hQps://
www.steinerhoyskolen.no/
studieAlbud/oslo-‐kursene/	  

Vi	  er	  stolte	  over,	  at	  vores	  
undervisere	  på	  denne	  måde	  
bliver	  opdateret	  og	  er	  klar	  Al	  at	  
sikre	  den	  mest	  kompetente	  
undervisning	  i	  det	  kommende	  
skoleår.	  

	  	  

I	  AUGUST	  GLÆDER	  VI	  OS	  TIL…	  
Skolen	  i	  forandring	  

RenovaXon	  
Når	  vi	  mødes	  den	  første	  skoledag,	  vil	  man	  kunne	  bemærke	  pavilloner	  i	  
skolegården.	  	  Pavillonerne	  er	  en	  midlerAdig	  løsning	  for	  børnehaven	  og	  
børnehaveklassen,	  da	  renovaAonsarbejdet	  fortsat	  er	  i	  gang.	  Det	  
forventes,	  at	  lokalerne	  står	  klar	  Al	  brug	  	  om	  ca.	  to	  måneder.	  Vi	  beklager	  
de	  eventuelle	  gener	  i	  den	  forbindelse.	  Resten	  af	  skolen	  er	  ikke	  påvirket	  
af	  renovaAonsarbejdet.	  	  

Kunst	  på	  væggen	  	  
Når	  eleverne	  begynder	  i	  skolen,	  vil	  de	  blive	  mødt	  med	  et	  nyt	  kunstværk	  i	  
trappeopgangen.	  Kunstværket	  er	  udarbejdet	  af	  Tine	  Barfoed	  og	  støQet	  
af	  Antroposofisk	  Kulturfond.	  Kasper	  Lysemose	  (	  forældre	  i	  3.kl)	  har	  	  
hjulpet	  skolen	  med	  at	  søge	  projektmidler.	  Skolen	  takker	  både	  Kasper,	  
Tine	  og	  den	  Antroposofiske	  Kulturfond,	  for	  deres	  engagement	  i	  
projektet.	  	  

Vandposter	  i	  gangen	  
Skolen	  har	  realiseret	  sit	  ønske	  om	  vandposter	  i	  stueetagen	  og	  på	  første	  
sal.	  Fra	  august	  kan	  alle	  børn	  fylde	  deres	  drikkedunke	  med	  frisk	  vand	  på	  
gangene.	  

Sommer	  SFO 
Sommer	  Sfo´en	  åbner	  igen	  Arsdag	  den	  8.august.	  ÅbningsAder	  i	  heldags-‐
Sfo	  er	  kl.	  7.30-‐16.30.	  Børnene	  skal	  møde	  senest	  kl.	  9.00	  således,	  at	  der	  
er	  mulighed	  for,	  at	  tage	  på	  ture.	  Husk	  madpakke,	  drikkedunk	  og	  tøj	  eVer	  
vejret.	  Der	  gives	  eVermiddagsmad	  som	  på	  en	  almindelig	  skoledag.Obs.	  
kun	  for	  de	  Almeldte	  elever.	  

Kun	  for	  personalet 
Søndag	  den	  13.august	  samt	  mandag	  d.	  14.	  august	  aholdes	  fælles	  
pædagogiske	  dage.	  Arrangementet	  er	  kun	  for	  personale.	  Formålet	  med	  
dagen	  er	  forberedende-‐	  vi	  skal	  arbejde	  med	  fælles	  visioner	  og	  strategier.	  
Arrangementet	  aholdes	  i	  samarbejde	  med	  bestyrelsen.	  	  	  

På	  gensyn.	  
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