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Kære alle 

Regnen har silet ned i 2 dage og trods vandpytter og regntøj er smilet stort i 

forhold til projektugen. Ambitionerne har været høje og der arbejdes intenst 

med at få tingene gjort færdige, så den visuelle oplevelse af projektet bliver 

synlig i morgen eftermiddag. 

Saskia fortæller, at det var en stor oplevelse at have fælles morgensang 

med 3.-8. klasse i morges. De små lærer af de store og de store påtager sig 

opgaven med at være gode rollemodeller. Efterfølgende var der fælles leg 

med alle seks klasser i salen og selvom det var højrøstet, var der højt til loftet 

og en fantastisk stemning. 

Der er blevet lavet frøbomber (frø i lerklumper lige til at putte i haven til 

foråret). Der er blevet bygget insekthoteller og plantekasser og gavlen på 

mellemtrinsbygningen er ved at blive pyntet. 

Der er lavet bivokswraps til madpakker og hold øje til julebasaren, det vil 

måske være muligt at investere i en sådan der. 

I går havde skolen besøg af biavler Martha. Det havde været en meget fin 

oplevelse og Martha formåede at fange opmærksomheden hos alle 

aldersgrupper og der blev stillet spørgsmål i stor stil – måske er kimen lagt for 

en ny biavler eller to. 

Ina fortæller om turen til Nørregård i dag sammen med børnehaveklasse-2. 

klasse, at det var en meget våd og noget mudret oplevelse. Bondemand 

Morten var god til at vise rundt og der blev høstet rødbeder og hokkaido. 

Der blev leget i halmballer og sagt hej til en lille pony og så fik 2. klasse den 

spændende opgave at bundte gulerødder til SkagenFood.  

Projektugen slutter af på torsdag med store legedag og indtil videre melder 

vejrudsigten på skyer og sol, samt 18 graders varme – det kan kun blive 

godt. 

Og husk: Skolen er lukket på fredag 

En lille sød historie at slutte af på. En dreng i 9. klasse har været på 

landbrugstur og har tidligere overhørt Mette fortælle, at hun ikke har mange 

blomster i sin have. Og nu kommer det….. 

Han kom hjem med en lille stofpose fyldt med frø fra vilde valmuer til Mette 

fra Norge. Det er så fint og betænksomt. Og fortæller lidt om det fantastiske 

relationsarbejde der sker mellem elever og lærere hver dag. Solskin på en 

regnvejrsdag. 

Gode hilsner Solbjørn  



 

 

VIL DU HAVE EN STEINER HF-ELEV BOENDE?   
 

Vi leder efter familier, som kunne være interesseret i 

at åbne deres hjem for en Steiner HF-elev i en kortere 

eller længere periode. 

 

Da man i 1. HF ikke er gammel nok til at modtage 

SU, må man forvente, at eleven kun er i stand til at 

betale et symbolsk beløb til fx vand og varme. Til 

gengæld kan vedkommende så være behjælpelig ved 

fx at give en håndsrækning i hjemmet (lufte hund, 

hente børn, gøre rent eller andet).   

 

Lyder det interessant, og har du et ledigt værelse og 

hjerterum i overskud, så kontakt gerne 

Solbjørn Weismann på Intra eller på sol@rss-

odense.dk 
 

mailto:sol@rss-odense.dk
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Fra sanitøren: 

Brug for en elev til rengøring i de kommende 2 weekender? Så er det kun 

muligt at kontakte sanitøren via SMS på 2366 5696. 

 

Mvh. Inge Vedersø Terp 

 

 



  

FRA KURSUSBROCHUREN: 
 

Tirsdags-Eurytmi  - Tirsdage kl. 19.00-20.00  

  Første gang: 10. september 2019) 

 

Antroposofisk arbejdsgruppe  - Tirsdage kl. 20.15-21.30  

  Første gang: 10. september 2019 

 

Malekursus  - Onsdage kl. 17.30-19.30  

  Første gang: 11. september 2019 

 

Foredrag Opdragelse til frihed  - Mandag den 23. september 2019, kl. 19.30 

 

Læs mere i Kursusbrochuren:  kursusbrochuren_2019_2020.pdf  

 

 

 

http://www.rss-odense.dk/images/PDF/diverse/2019_2020/Kursusbrochuren_2019_2020.pdf
http://www.rss-odense.dk/images/PDF/diverse/2019_2020/Kursusbrochuren_2019_2020.pdf


Rudolf Steiner-Skolen i Odense inviterer til

om kommende børnehaveklasse 
Informationsaften
TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2019

Kl. 18.00
Rundvisning 

Mødested: Administrationsbygningen ved  
parkeringspladsen.  
Rundvisningen er rettet mod nye forældre,  
men alle er velkomne til at gå med rundt. 

Kl. 19.00
Pædagogisk indlæg og  
information ved skolens lærere 

Mødested: 4. klasses lokale  
(følg de tændte haveblus) 

På vegne af skolens kollegium 
Susanne Toudahl, Mette Wårsøe og Solbjørn Weismann

For yderligere information om arrangementet kontakt kontoret på mail:  
kontoret@rss-odense.dk eller på telefon: 65 95 70 04 

Denne introduktionsaften henvender sig især til 
forældre til børn, der skal begynde i børnehave- 
klassen i 2020. Det vil sige børn, der er født i 2014. 

Hvis I allerede er forældre på skolen og gerne vil 
vide noget mere om skolens pædagogik, er I også 
meget velkomne til at deltage denne aften. Det 
samme gælder forældre, som overvejer at væl-
ge steinerskolen til deres barn, når det kommer 
i børnehaveklassealderen samt forældre, som 
påtænker at flytte deres barn til steinerskolen fra 
en anden skole. 

I uge 39, 40 og 41 afholder vi optagelsessamtaler 
som en del af skolens faste optagelsesprocedure. 
Disse optagelsessamtaler er nærmere beskrevet 
i det brev I modtager, hvis jeres barn allerede er 
skrevet op til en plads på skolen.

Hvis I ikke allerede er skrevet op og ønsker en 
samtale, er I velkomne til at rette henvendelse til 
kontoret@rss-odense.dk.

Tilmelding ikke nødvendig

Lindvedvej 64, 5260 Odense S, telefon 65 95 70 04, www.rss-odense.dk



Stor
fødselsdagsfejring
Lørdag 28. september
Vi minder om, at vi på skolelørdagen, den 
28. september, skyder fejringen af 100-året 
for den første waldorf-/steinerskole i gang 
med en stor markeds- og fødselsdagsfest. 
Arrangementet foregår udendørs rundt 
omkring på skolen.

Eleverne har almindelig skolegang fra kl. 
8-10 med div. forberedelser til den efter-
følgende fest, der går i gang kl. 10 og varer 
til kl. 15.

Fra kl. 10 glæder vi os til at se rigtig mange 
forældre og søskende til festen, hvor der 
kommer til at ske mange spændende og 
sjove ting, bl.a. fælles drageopsætning. Det 
hører I mere om, som vi nærmer os.

Der vil helt sikkert være plads til hjælpen-
de forældrehænder fra kl. 8, så bliv gerne 
hængende, når børnene er afleveret i klas-
serne. Vi lover, at der er kaffe på kanden :)



 

 

Opdragelse til frihed 

 
Et af steinerpædagogikkens store mottoer er:  ”Opdragelse til 
frihed”. Men hvad vil det overhovedet sige? Forudsætningen for 
at opdrage til frihed er, at man i det mindste har en forestilling 
om, hvad frihed er. Dernæst må man så vide, hvilke metoder der 
kan føre til, at ”det unge menneskes ånd i fuld frihed kan træde 
ind i livet”.  
I et samfund, hvor menneskets frihed begrænses mere og mere, 
er dette spørgsmål måske mere aktuelt end nogensinde. 
 
 
Foredragsholder: Niels Henrik Nielsen.  
Formand og generalsekretær for Antroposofisk Selskab Danmark. Lærer på 
Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg og på læreruddannelsen på Audonicon. 
Foredragsholder, musiker og medlem af bestyrelsen for Antroposofisk Selskab 
i Danmark. 
 
Dato og tid: Mandag den 23. september 2019, kl. 19.30 
 
Pris: 70kr./50 kr. 
 
Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen og Skoleforeningen i Odense 
 
Sted: Rudolf Steiner-Skolen i Odense, Lindvedvej 64, 5260 
Odense S.  - Pavillon 2. 

 



  

Vi har p.t. ledige pladser                     
i vuggestuen i Lindeblomst 
Kontakt os på info@lindeblomst.dk eller telefon  21 17 42 30 for mere information. 
www.lindeblomst.dk  
 



 

For ob-elever og voksne. 

 Medbring ”hyggesokker”, behageligt tøj og en 

vandflaske.  

Vi har måtter og tæpper til rådighed. 

 

Hilsen 

Astrid Bjåstad, 

aeb@rss-odense.dk 

50 43 53 61 

Tilmeld pr. mail eller sms – eller drop forbi og prøv det af . LGI 

mailto:aeb@rss-odense.dk
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Annoncerer du i Tirsdagsnyt, støtter du projekter på skolen. På tilsvarende vis som at 

overskuddet fra Julebasar og Sommerfest støtter skoleprojekter. 
 

 Loppemarkedsannoncer, enkelt uge  

o Frivilligt beløb 

 Diverse småting, enkelt uge 

o Frivilligt beløb 

 Kommercielle annoncer 

o Helside, et skoleår, 40 uger :  2000 kr. /Pr. uge:  65 kr. 

o Halvside et skoleår, 40 uger :  1000 kr. /Pr. uge:  40 kr. 

o Mindre annoncer, et skoleår  :  500 kr. /Pr. uge:  25 kr. 

 
Der udstedes kun regninger til firmaer på opfordring, ellers indbetaler  

man selv beløbet på konto:  8401 115 30 32 

 

 

 



Behov for
grafiske løsninger?

Hvem er vi?

Vi er elever fra FGU Syd- og Midtfyn som gerne vil lave 
grafisk arbejde for dig!

Vi arbejder i alle de professionelle programmer og
leverer derfor materiale, der er på et højt teknisk niveau.

Vi vil gerne øve os på opgaver for rigtige kunder og  
derfor vil vi gerne lave din opgave.

Vi er ikke uddannede grafikere, men vi arbejder 
sammen med en uddannet grafisk designer om
opgaverne.

Priseksempler:

Layout af visitkort: 100 kr. 
Layout af folder: 150 kr. 
Logo: 200 kr. 
Hjemmeside: 350-800 kr.

Badges:
1-15 stk. inkl. layout: 5,- pr. stk.
15-50 stk. inkl. layout: 3,- pr. stk.
Over 50: Kontakt os for tilbud 

T-shirt, alm. + lille tryk: 69 kr.

OK eller gratis:
Ingen layout-opgaver er
bindende. Hvis arbejdet ikke 
lever op til dine forventninger, 
skal du ikke betale en krone.

Alle priser er eksempler. 
Kontakt os for et præcist tilbud.

Kontakt:  
Mette Laubel, tlf.: 40 30 33 96
Email: mhl@fgusydogmidtfyn.dk

FGU Syd- og Midtfyn
Korsvangen 11, 5750 Ringe 



 

http://www.odensemusikskole.dk


  

TIRSDAG TIL FREDAG 9-17   LØRDAG 8–13   SØNDAG OG MANDAG LUKKET 

HØJBYVEJ 5A   5260 ODENSE S   TLF: 66 17 43 40 

 www.hojbyhus.dk 

UGENS MENU 

Højbyhus pesto 
30,-kr 

Fynske bønner  
15,-kr/pose 

 

UGENS TILBUD 
Kerner og frø -20% 

Fynske majs 7,-kr/stk 

Fynske salater 14,-kr 

• Tirsdag: Farvestrålende kålslaw med krydrede 
cashewnødder, pestosnegl. 

• Onsdag: Lasagne med eller uden oksekød, agurk-/tomatsalat 
med græsk yoghurt, mynte og spidskommen. 

• Torsdag: Curry med kylling eller tofu, græsk salat. 
• Fredag: Porre-/tomattærte, rødbedesalat med blåbær og 

gedeost. 
 

• Ugens suppe: Porre-/kartoffelsuppe med creme fraiche og 
bacon (eller uden) 

 

Prisen er 65,- pr. kuvert (i cafeen 75,-kr) 

Bestilles dagen før eller som fast aftale. Min. 2 kuverter 

Afhentes på dagen efter kl. 12 



 

https://www.killevippen.dk/




  




