Ugebrev

22. sept. 2017

KALENDER
Onsdag

27. sept.

7./8. kl. – Klassetur til Aalborg

Torsdag

28. sept.

Michaelsfest i skoletiden

OBS: Til alle
Kære Skoler
Vi sender her en invitation til eleverne på jeres skoler, som vi håber, at I vil hjælpe med at sende
ud.
Den er skrevet til alle elever, men I vælger naturligvis, hvilke klassetrin I vil sende den til. Det er
dog vigtigt, at invitationen når ud til mange elever, så vi kan skabe ejerskab og begejstring for det,
der er opnået, og som de kommende 11.12.klasser i mange år får glæden af at opleve effekterne af.
Opfordringen vil derfor være, at I sender invitationen til minimum nuværende 8.klasser også.
Forældrene må læse med over skulderen - her er det de unge der er hovedpersonerne:-)
De bedste hilsener
Christina og resten af projektgruppen
Christina Lærke Vilhelmsen
Projektleder for implementering af Steiner HF
Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark

Invitation
Kære elever på Steinerskolerne i Danmark
Torsdag d. 5.oktober skal vi takke politikerne på Christiansborg med en 600 mand stor pop-upkoncert.
Og hvorfor skal vi så det?
Det skal vi, fordi politikerne med den nye gymnasie-lov har gjort Steiner HF mulig.

Uddannelsen er i virkeligheden præcis den samme uddannelse, som I kender i dag - dog med seks
væsentlige ændringer (som træder i kraft til næste år):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uddannelsen er nu officielt godkendt
Skolerne får økonomisk støtte
I kan få SU, når I er fyldt 18 år
I kan få billige togkort (studie-rabat)
Jeres vidnesbyrd fra 12. klasse vil fremover svare til et studenter- eller HF-afgangsbevis
Det bliver nemmere, at søge om optagelse på de videregående uddannelser. I skal dog
stadig søge via Kvote 2

Det er sjældent, at en lov med så store frihedsgrader bliver vedtaget.
Steiner HF er den første godkendte ungdomsuddannelse - ikke kun i Danmark, men også i resten af
Europa - der uden karakterer og afsluttende eksamen giver ret til at søge ind på videregående
uddannelser. Tillykke!
Ikke alle partier stemte ja til gymnasiereformen, men ALLE partier var enige om at godkende
Steiner HF.
Nogle fordi de gerne vil give frihed til selv at vælge. Nogen fordi de er vilde med pædagogikken.
Og andre fordi uddannelsen rummer klassisk dannelse. Og alle partierne kunne se, at
Steinerskolerne i de sidste 60 år har gjort det rigtig godt.
Når nu loven er historisk, så syntes vi også, at vi fra skolerne skulle gøre noget historisk:
Og hvad er mere historisk end at demonstrere af glæde? Det er ikke set ret mange gange før. Vi
glæder os til at høre jer skabe historie. Og husk at smile, det bliver en festdag!
De bedste hilsener
Thomas Uhrskov, Jakob Laursen, Jens Henriksson, Frederikke Larsson og Christina Lærke
Vilhelmsen, Projekt Steiner HF

___________________________________
Kære forældre i BH-klasse
Nu er ugen snart slut, Mette, der har været vikar i klassen fortæller, at dagene har været gode og at
det er nogle skønne børn at være sammen med :-). Børnene er begyndt at fingerstrikke og har lært
nye lege. Næste uge begynder vi at snitte sværd, vi øver Mikaelsspillet sammen med 1./2.
klasse. Rigtig god weekend til jer.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 3./4. klasse
Så er der gået endnu en uge. Rikke, skolens idrætslærer, har haft klassen i gymnastik, de har lært at
børste tænderne af tandlægeassistenterne, soklen er blevet lagt af store sten som er blevet hentet i
marken, stolper er på plads og murstenene er blevet lagt forbandt. Spærene med hanebånd er
kommet på plads, så nu mangler vi blot at høste tagrør og bestille tækkeren. Så er det lige før huset
er bygget. Vi spiller tostemmig på fløjte, reciterer engelsk grammatik i kanon og de smukkeste
formtegninger bliver skabt. Lidt har vi lavet, selvom der er blevet plads til at nyde sensommeren.
Det er alt for denne uge. Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.

PS. Vi kan næsten hele teksten til Mikaelsspillet og klassen har fået det nye skema med hjem.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 5./6. klasse
5./6. klasse var tirsdag på besøg hos mig i Lønstrup. Det var en dejlig dag, hvor vi gik en lang
tur langs Vesterhavet. Tak til de forældre, der kørte. Jeg håber, vi kan gøre det en anden gang.
I hovedfag har vi i ugen arbejdet med forlængelse af brøker. Der bliver regnet, så det er en
fornøjelse.
Klassen er begyndt med at få lektier. De skal læse en side engelsk, som de har i tasken.
Med venlig hilsen – Birgitte Hall

Kære forældre og elever i 5./6. klasse
Desværre bliver jeg nødt til at aflyse folkedansetimen på mandag. Klassen har altså fri klokken
12:30.
Ugen efter skulle der være folkedans helt efter skemaet.
I den kommende uger har klassen ligeledes violin helt efter skemaet.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 7/8 klasse
Vi har nu taget fat på en periode med danmarkshistorie. Nogle af begivenhederne er ganske
komplicerede at holde sammen på – f. eks. mordet på Knud Lavard – og det er noget af et arbejde
at referere. I den denne periode forbereder vi også Mikaelspillet, der finder sted fredag op til
efterårsferien.
På onsdag tager klassen ind til Aalborg for at opleve middelalderens bys størrelse og geografi og
ikke mindst komme på besøg i Gråbrødreklosterets ruin. Der er entré at betale, så jeg håber, I vil
give børnene 20 kroner med hver. De er tilbage på skolen til sædvanlig tid.
Inden vi tager af sted på onsdag kommer John Dyrnesli fra UU – I mødte ham ved forældremødet
– og taler med klassen om uddannelsesmuligheder med mere.
Med venlig hilsen Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 9./10. klasse
Alle ønskes en rigtig god praktikuge – det bliver spændende. Husk, der skal meldes afbud til
praktikstedet og til skolen, hvis I skulle blive syge.
Landbrugsturen til Thorshøjgaard begynder mandag d. 2. oktober, hvor vi mødes mandag
morgen på banegården i Aalborg jfr. brevet, som eleverne har fået for et par uger siden. (er
også vedhæftet til ugebrevet i dag )
Der er sket det, at alle steinerelever i Danmark har fået en invitation til at komme med til en
stor udendørs takke-koncert på Christiansborg torsdag d. 5. oktober, og vi har i klassen i går
besluttet, at vi fra Dronningmølle vil tage turen ind til København og deltage i løjerne. (Se
venligst invitationen i begyndelsen af ugebrevet) Årsagen er, at det efter mere end 20 års

forarbejde endelig er blevet muligt at afslutte skolegangen på en steinerskole med en
”steiner HF”. Ca. 600 steinerelever afholder koncerten. Det skal nok blive en stor oplevelse.
Jeg opretter en klassegruppemail, da det ikke ser ud til, at alle får/ser beskederne i FBgruppen.
Ring endelig til mig, hvis der er spørgsmål – 2427 1597.
Rigtig god weekend - Venlig hilsen Vita
_________________________________________

Ideon Skovbutik og Bageri
Der udelukkende producerer og sælger økologiske og biodynamiske produkter kan tilbyde
fragtfri levering af fuldkornsbrød, frugtpålæg, kager, kiks m.m. på skolen (den 1. fredag i hver
måned). Vi beder om, at en evt. bestilling er os i hænde senest mandagen inden. Klik ind på
hjemmeside www.ideonskovbutik.dk - katalog kan downloades fra dette link:
Mange hilsener Finn og Katrine

