
 
 

  

LÆREPLANEN 
 i forandring?



Kære lærere, SFO/klub medarbejdere, 

bestyrelse, kontorpersonale, musiklærere, 

pensionister, interesserede… Kære venner, 

VELKOMMEN TIL DETTE ÅRS LÆRERSTÆVNE! 

 

I år afholdes lærerstævnet på Rudolf Steiner Skolen i Odense  

torsdag d. 22. september – lørdag d. 24. september. 

 

LÆREPLAN I FORANDRING? 

Vi kan alle blive enige om, at læreplanen er central for vores 

pædagogik og daglige virke på skolerne rundt omkring, hvad 

enten det er på lærerværelset, i klasselokalerne, i 

specialundervisningen eller instrumentundervisningen – vi har 

et fælles udgangspunkt. Og kan vi endvidere blive enige om, 

at den verden vi befinder os i, er under stadig forandring? På 

dette års lærerstævne vil vi gennem spændende foredrag, 

samvær og workshops bevidstgøre os denne problematik: 

holder vores læreplan trods forandringerne, eller kan 

læreplanen forandre sig med tidens ånd? 

Vel mødt! 

 

 

 

  



Torsdag den 22. september 
 16.00-17.00 Registrering og indkvartering: 

 17.00-17.30 Velkommen og sang: 

 17.30-18.30 Aftensmad: 

18.30-19.00  Vi, I og os: 

  

 

19.00-20.00  

  

20.00 +  

 

 Fredag den 23. september 

 7.30-8.30 Morgenmad: 

 8.30-10.00 Workshop: 

 10.00-10.30 Pause: 

 10.30-12.30 Workshop: 

 12.30-14.00 Frokost: 

14.00-15.00 Foredrag v. Peter Bastian:   

 15.00-16.00 Pause: 

 16.00-17.30 Foredrag v. Ursula Flatters: 

 17.30-18.00 Pause: 

  

 

18.00 +  

 

 Lørdag den 24. september 

 8.00-9.00 Morgenmad: 

 9.00-9.45  Sang og nyt fra skolerne/vigtige beskeder: 

 10.00-11.30 Foredrag v. Ursula Flatters: 

 11.30-12.30 Spis en sandwich eller tag den med hjem: 

 

Orientering om Rudolf Steiner 

 Ungdomsuddannelse v. Christina 

Vilhelmsen og Jens Henriksson: 

Kaffe, kage og musikalsk  

underholdning v. Thuesen og Høst: 

Aftensmad  

Eurytmi v. overbygningselever 

Musik & dans v. Svøbsk: 



PRÆSENTATION AF FOREDRAGSHOLDERE 
 

 

 

Ursula Flatters 

 
På lærerstævnet i år vil vi lade os inspirere af 

foredrag med Ursula Flatters, som er en 

velkendt repræsentant for Vidarklinikken i 

Sverige og den antroposofiske medicin. 

Flatters har vundet priser for sit arbejde og 

blev for nylig tildelt Universe Globe prisen af 

Foreningen for Humanisme og Videnskab for 

sin indsats for humanisme og 

medmenneskelighed. Vi glæder os til at høre 

hendes bidrag til årets tema!  
 
 
 
Peter Bastian 
 

Alle ønsker forandring, men ingen ønsker at 

forandre sig. 

Hvad er det for mekanismer i os som er dybt 

interesseret og engageret i forandring? Og 

hvad er det for mekanismer i os som slet ikke 

vil være med? I en virkelighed i konstant 

forandring er det de mest livsvigtige 

spørgsmål at få besvaret individuelt og 

kollektivt. Foredraget går tæt på to 

dybtliggende og vidt forskellige instinkter, 

nemlig overlevelsesinstinktet og instinktet for 

at skabe. 

https://www.flickr.com/photos/peterbastian/15390889965/in/set-72157648177044955/lightbox


1. WORKSHOP   
BEVÆGELSE UDE OG INDE I DE SMÅ KLASSER 

Vores yngste elevers hverdag er ofte præget af børne tv som 

Boomerang, Ramasjang, tv2 play mm. Derfor er det vigtigere end 

nogensinde før, at vi i skolerne aktiverer børnene fysisk. Jo yngre 

børnene er, des vigtigere er det, at de bruger deres fysiske krop. 

Ved fælles hjælp vil vi inspirere hinanden til at udvide vores kendskab 

til lege, balancer, løb, boldspil, sjippetov m.m. til glæde og gavn for 

både lærer og små elever. 

Min egen erfaring er, at man kan undgå mange uoverensstemmelser 

og konflikter ved at aktivere børnene fysisk. Ikke mindst den meget 

aktive del af især drengene har stor glæde af disse aktiviteter. 

 

Med venlig hilsen  

Kurt Christensen, forhenværende idræts-og klasselærer. 

 

 

2. WORKSHOP  
ENCAUSTIC ART/BIVOKSMALING 
Encaustic art kan beskrives som billeder eller Ikoner, skabt af 

bivoksfarver, som smeltes med opvarmede spatler, strygejern eller 

lignende og formes i den hurtige størkningsproces. Jeg har 

introduceret denne kunstart på skolen i 2.vg. i de to foregående år, 

samt efter ønske afholdt kursus deri på elevernes Overskolestævne i år, 

og det fik stor opmærksomhed. Kunstarten og beskæftigelsen dermed 

kan anspore til fordybelse i farvernes mangfoldige muligheder og 

fastholdelse af øjeblikkets inspiration i denne teknik. Kort introduktion 

og inspiration, samt spørgsmål til nyt tiltag i læreplanen? 
 

Med venlig hilsen Steffen Honoré, RSS i Århus.  



3. WORKSHOP   
BØRNEHAVEKLASSEN I FORANDRING? 
Hvordan ruster I børnene bedst muligt til 1. klasse? Gennem leg, 

indlæring, sociale øvelser? Hvor lægger I vægten på jeres skole? Har 

samfundets udvikling en påvirkning på børnehaveklassens læreplan? 

Har den 6-årige forandret sig gennem tiden? 

I denne workshop vil vi i fællesskab prøve at belyse disse forskellige 

spørgsmål, og den vil forløbe som en samtalegruppe, hvor vi udveksler 

ideer og erfaringer. 

Medbring mindst ét vellykket projekt til fremvisning og inspiration for 

andre. 

Vi håber på et inspirerende møde, hvor den 6-årige er i fokus.  

 

Susanne Toudahl og Lene Haas. 

 

 

4. WORKSHOP   
TRÆ OG LUFTELEMENTET 
Vi vil gennem en blanding af samtale og praktisk arbejde søge at 

inspirere hinanden til fortsat at kunne give håndværksundervisningen 

den dybde, som kræves for at give børnene/de unge en oplevelse af 

kvalitet og mening. 

Det praktiske arbejde vil hovedsagligt bestå af snitteopgaver af 

forskellige slags. I oplægget vil der blive givet instruktion i fremstilling af 

boomeranger, brummere og propeller samt andre små opgaver, som 

måtte være aktuelle for deltagerne i denne workshop. Selv om 

workshoppen tager udgangspunkt i arbejdet med træ, vil det ikke 

afholde os fra at kunne tale om håndværksundervisningen generelt og 

udveksle erfaringer inden for andre fag-grene. 

Deltagerantal max.15 
 

Venlig hilsen Per Johan Madsen. 



5. WORKSHOP   

SEKSUALUNDERVISNING PÅ MELLEMTRINNET 
I år har vi på Odense skolen haft fokus på, hvorledes vi kunne tilbyde 

de unge mennesker på mellemtrinnet et sammenhængende forløb 

omkring pubertet, ungdom og alt hvad dette indebærer, og samtidig 

være respektfuld overfor både læreplanen og alderstrinnet. 

Derfor har vi i løbet af året arbejdet med to nye hovedfagsperioder. En 

i 6. klasse, kaldet Livscyklusser, inspireret af Sven Saar, og en i 7. klasse 

som vi indtil videre kalder Menneskekundskab 2 - en periode inspireret 

af Tamara Slayton og Linda Knodle. 

I denne workshop vil vi gerne fortælle lidt om det forløb vi har arbejdet 

med, men da dette ikke er et færdigt arbejde, håber vi, at vi kan åbne 

op for en dialog, og at vi måske kan inspirere hinanden til det videre 

arbejde. For der er stadig mange spørgsmål - Hvordan fordeles 

ansvaret mellem skole og hjem? Hvordan spiller de øvrige Anatomi og 

Biologi perioder ind? På hvilket klassetrin skal skolen begynde at 

informere de unge? Hvordan tilpasser vi læreplanen til de unge 

mennesker? Skal den tilpasses? Hvordan samarbejder vi bedst med 

kommunens øvrige tilbud? Hvordan differentierer man undervisningen 

omkring dette emne? Hvad er lærerens rolle? 

Der er som sagt mange emner at tage fat i, vi forventer ikke at nå dem 

alle, men hvis I har lyst til at komme og få et indblik i, hvordan vi har 

prøvet at løse kabalen, og har lyst til at snakke dette spændende 

emne igennem, så skal I være meget velkommen. 

 

Saskia Haas og Anja Weile. 

 

  



6. WORKSHOP   
MORFARS HALVE TIME 
Rigtig mange mennesker har travlt i dag. Rigtig mange får stress, som vi 

jo ved. Både børn og voksne. 

I vores SFO har vi påbegyndt et arbejde omkring dette tema. Vi vil 

gerne være med til at give børnene et værktøj, som de kan anvende, 

når de har brug for "at trække stikket ud", finde ro i sig selv. Mange har 

en lang dag, ikke ualmindeligt på 10 timer. 

Igennem vinteren har vi haft "morfars 1/2 time" for vores 3. og 4. klasser. 

Og vi har haft en "wellness-dag" med fodbad og massage. Det er 

noget børnene er meget glade for, og de spørger jævnligt til det. 

I vores workshop vil vi gerne invitere jer med på en rejse, hvor I kan 

opleve lidt fra denne verden- vi vil bl.a. lave en "badebombe" til et lunt 

og velduftende fodbad (som I også skal have), og så får I lov at ligge 

ned med lukkede øjne og tage på en fantasirejse... 

VEL MØDT! 

SFO personalet på Rudolf Steiner Skolen i Odense. 

 

9. WORKSHOP 
INDLÆRING OG BEVÆGELSE 
De bevægelsesaktiviteter lærerne laver med børnene i de mindre 

klasser lægger grunden for deres indlærings smidighed. Lemmernes 

bevægelsesintelligens kan stige op og vågne som erkendelseskræfter. 

Ved bevidst at bevæge børnene i de tre planer (dimensioner) kan vi 

modvirke dysleksi og andre indlæringsvanskeligheder. 

Vi vil i workshoppen gennemgå de nedre sanser og deres betydning 

for indlæringen. Især vil vi se på balancesansen og gøre øvelser, hvor 

alle planer bliver bevæget. Vi vil afprøve, hvordan klasselæreren kan 

øve dem i hovedfagstimens rytmiske del. Hvert klassetrin har et 

fremherskende plan, der har godt af at blive øvet bevidst. 
 

Ved eurytmist, helseeurytmist og speciallærer med dysleksi som 

speciale:  Marianne Korsgaard Christensen.  



8. WORKSHOP   
WORKSHOP FOR MUSIKFOLK I STEINERSKOLEN 

Workshop del I 

Oplæg ved Niels Henrik Nielsen (Skanderborg): Hvad står der egentlig 

om musik i læreplanen og hvilke udfordringer giver det os i dag? 

Betragtninger om forvandling, tidsånd og musiklæreplanens spirituelle 

substans. 

Samtale om emnet og derefter små rytmeøvelser til gensidig inspiration 

(Tag gerne gode eksempler med!) 
 

Workshop del II 

A. Musiklærere vil komme med indlæg og eksempler fra 

dagligdagens udfordringer og succeser.  

B. Samtale og udveksling af erfaringer og gode ideer.  

C. Fælles musiceren (tag evt. dit instrument med). 
 

Workshoppen er åben for alle, men henvender sig især til  

musik-, kor-, orkester- og instrumentallærere. 
 

Meld til Stefan Verner Jokumsen (Odense), hvis du har noget særligt du 

gerne vil bidrage med, og hvis du medbringer et instrument, må du 

også gerne give en melding: svj@rss-odense.dk 

 

10. WORKSHOP   
EURYTMI  

 

'Holder vores læreplan trods forandringerne, eller kan læreplanen 

forandre sig med tidens ånd?' 

Vi vil samtalende og bevægende forsøge at forstå disse forandringer, 

vi lever i, den tid vi står i, og de evner som mennesket, barnet kan og 

skal udvikle i vor tid. Går alt hånd i hånd? 

 - og hvilken rolle spiller eurytmien i dette spørgsmål? 

Kirstine Højlund Nielsen.  

mailto:svj@rss-odense.dk


11. WORKSHOP  
SANG OG MUSIK PÅ MELLEMTRINNET   

Fra 4. Klasse kan man for alvor begynde med flerstemmighed. 2-

stemmigheden spiller en særlig rolle på den måde, at de 2 stemmer 

hænger nøje sammen med hinanden og klangligt danner en helhed 

samtidig med, at de hver for sig beholder deres melodiske karakter. 

Ved f.eks. 4-stemmighed smelter stemmerne ofte sammen, og de 

enkelte stemmer kan skjule sig bag et harmonisk slør. I 2-stemmigheden 

kan stemmeføringen være friere og de enkelte stemmer mere 

selvstændige. 

Derfor er 2-stemmighed meget velegnet til at introducere og øve 

overgangen fra det rent melodiske i de yngre klasser til det harmoniske 

i de ældre. 

Workshoppen tager udgangspunkt i Tom Horns nye bog ”Tolv 

tostemmige træffere”, som er udkommet på Duet Musikforlag. Vi vil 

arbejde med forskellige musikalske øvelser og indstudering af sange, 

som også kan spilles på blokfløjte. Derfor er alle velkomne til at tage 

blokfløjte med. 

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. 

Tom Horn. 
 

 

12. WORKSHOP   
OVERBYGNINGEN 

Der er for tiden mange initiativer i gang omkring overbygningen. 

Sammen med Crossfiels Institute arbejder vi på ACTS-projektet, og 

gymnasiereformen bringer nye muligheder og udfordringer. Da 

overbygningsstævnerne ikke er blevet til noget i de senere år, kunne 

lærerstævnet måske bruges til at finde en ny måde at skabe et 

samarbejde mellem skolerne på. Hvis du har lyst til at bruge 

workshoptid på at drøfte overbygningsspørgsmål, så er det her, der er 

mulighed for det, og du er velkommen til at sende en mail til um@rss-

odense.dk, hvis du har punkter til drøftelse. 

Bedste hilsener Ulrike Müller. 

  



PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

        Skolens hjemmeside: www.rss-odense.dk 

        Skolens adresse: Lindvedvej 64, 5260 Odense S.  

        Vi gør opmærksom på at afkørsel 50 er flyttet på motorvejen.  
 

INDKVARTERING TIL LÆRERSTÆVNET 

Der bliver mulighed for at overnatte og spise morgenmad på 

skolen. 

Husk at krydse af på tilmeldingen, om du ønsker at sove på 

skolen og om du behøver en madras. Sovepladser og madrasser vil blive 

fordelt efter ”først-til-mølle” princippet. 

Bring-dit-eget-telt er også en mulighed. 

Morgenmad er kun til de, der overnatter på skolen. 
 

Derudover er der mulighed for overnatning andre steder f.eks.: 

 Odense City Camp har hytter til udlejning til 4 eller 6 personer. 

Adressen er Odensevej 102, Hjallese, 5260 Odense S. tlf. 66114702. 

 Cabinn hotel ligger i midtbyen, tæt på banegården. Adressen er 

Østre Stationsvej 9, 5000 Odense C. tlf. 35361111. 

 Best Western/ Hotel Knudsens Gård, Hunderupgade 2, 5230 Odense 

M. tlf. 63114311. 

Kontakt selv stederne for bestilling. 
 

MAD PÅ STÆVNET 

Stævnets madhold vil bestræbe sig på at lave lækker vegetarmad. 

Der vil dog være enkelte indslag af kød og fisk, som vil blive skiltet 

tydeligt. 

Det vil være muligt at vælge en laktose-/glutenfri menu (Husk at sætte 

kryds på tilmeldingsblanketten). 

Af hensyn til madplanlægningen beder vi om, at deadline for tilmelding 

overholdes. 

Vi glæder os til at byde jer velkommen!  

http://www.rss-odense.dk/


  



LÆRERSTÆVNE 2016  
 

Skole/institution:        

Navn:         

Adresse:         

E-mailadresse:        

Telefon nr.:        

    Lærerstævne, forplejning ekskl. morgenmad kr. 1000,- 

    Lærerstævne, forplejning inkl. morgenmad kr. 1070,- 

    Ønsker Laktose-/glutenfri menu.  

    Ønsker at overnatte på skolen. 

    Tager selv telt med. 

    Ønsker at låne en madras.  

 

Vil gerne deltage i workshop nr.      (1. prioritet) 

Vil gerne deltage i workshop nr.      (2. prioritet) 

 

Vi opfordrer til fælles tilmelding fra skolerne på e-mail. 

LS2016@rss-odense.dk 

Tilmelding & betaling senest den 2. september 2016 til Merkur bank: 

8401 420 6886 (mærk venligst med deltagernavn(e)/Lærerstævne) 

mailto:LS2016@rss-odense.dk

