FORÆLDREHÅNDBOGEN

KÆRE FORÆLDRE
Hjertelig velkommen til Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus.
Vi ser frem til de kommende års samarbejde med jer om at få
skolen til at være den bedst mulige ramme for børnenes udvikling,
læring og trivsel.
Forældrehåndbogen skal være med til at introducere jer til,
hvordan skolen fungerer og hvilke værdier, vi arbejder ud fra. I
bogen kan I finde information om og forklaring på nogle af de
grundlæggende forudsætninger for skolen.
På en Rudolf Steinerskole kan man sige, at børn og forældre går i
skole sammen. Forældre, lærere, pædagoger og andre ansatte
skaber i fællesskab et frugtbart grundlag for børnenes trivsel og
glæde ved skolen. Skolen lægger vægt på og værdsætter jeres
engagement og virkelyst, både i forhold til børnenes hverdag og i
forhold til de mange sociale arrangementer, som skolen afholder.
Årstidsfester, kulturelle arrangementer, forældremøder m.m. er
en stor del af skolens rytme og kerne.
Vi opdaterer forældrehåndbogen med jævne mellemrum. Seneste
opdatering kan altid findes på skolens hjemmeside.
De bedste hilsner
Rektor Ivone Grene & Skoleleder Jørn Bendixen
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Jeg skuer ud i verden,
hvor solens lys udvælder,
hvor himlens stjerner
funkler, hvor jordens
stene hviler.
- således indledes det morgenvers,
som eleverne reciterer hver morgen
på Steinerskoler verden over.
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RUDOLF STEINERS
MENNESKESYN & PÆDAGOGIK
Rudolf Steiner og antroposofien
Rudolf Steiner var en østrigsk filosof og naturvidenskabsmand, der levede
fra 1861-1925. Han udviklede antroposofien som grundlag for erkendelse
af verden og mennesket i en større sammenhæng. Antroposofi er
sammensat af de to græske ord anthropos (menneske) og sofia (visdom).
Således betyder antroposofi visdom om mennesket.
Den første Steinerskole - et socialt initiativ
Rudolf Steiner dannede den første Steinerskole, den såkaldte Waldorfskole,
i 1919 i Stuttgart. Den blev oprettet på initiativ af Emil Molt, som ejede
cigaretfabrikken Waldorf Astoria, deraf navnet. Molt var optaget af Steiners
ideer og menneskesyn og ønskede at oprette en skole for sine
medarbejderes børn. Det blev et meget alternativt socialt initiativ, hvor
arbejderbørn, både piger og drenge, sammen kunne gå i et tolvårigt
skoleforløb med en helt ny og særlig udformet pædagogik.
Rudolf Steiners pædagogik
Steinerskolens pædagogiske grundlag har sit afsæt i antroposofien. Steiner
beskrev selv sine tanker som en videnskab om det åndelige. Det åndelige
skal her forstås som det, der har med tænkning og kunstnerisk eller
intellektuel begavelse at gøre. Skolen tager derfor udgangspunkt i det hele
menneske, hvilket vil sige, at barnets udvikling og indlæring bliver stimuleret
gennem en undervisning, som henvender sig til både hjernen, hjertet og
viljen. Musik og kunstfag er ligestillet med sproglige og naturvidenskabelige
fag. Samtidig spiller menneskets relation til naturen en vigtig rolle i Steiners
og antroposofiens pædagogik. Rudolf Steiners åndsvidenskabelige
forskning har, foruden i pædagogikken, sat sit spor i det biodynamiske
landbrug, i lægevidenskaben, i helsepædagogikken, i kunsten og på mange
andre områder.
Steiners pædagogik er en opdragelse til frihed. Frihed til at vælge egen
livsvej, uafhængigt af omverdenens og samfundets forventninger. Målet er
at nære det frie, skabende og moralsk handlende menneske.
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OM RUDOLF STEINER-SKOLEN
I AARHUS
Formål & værdigrundlag
Rudolf Steiner-Skolen er en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution
under lov om frie skoler og private gymnasier. Det er skolens formål at drive
en 12-årig enhedsskole med børnehaveklasse og ungdomsuddannelse
funderet på den antroposofiske pædagogik, som Rudolf Steiner grundlagde
med den første Waldorf-skole i Stuttgart i 1919.
Skolen er ikke knyttet til noget trossamfund eller nogen politisk retning,
men er baseret på et kristent fundament. Skolen er åben for alle elever,
uanset barnets og forældrenes religiøse baggrund eller politiske anskuelser.
Det er skolens pædagogiske mål at fremme elevernes individuelle fysiske,
sjælelige og åndelige udvikling med respekt for egne forudsætninger og
muligheder. Idealet er det frie, skabende og moralsk handlende menneske.
Den bærende idé i Waldorfpædagogikken er troen på det enkelte
menneskes uendelige muligheder. Derfor er undervisningen tilrettelagt, så
den tilgodeser både det enkelte barns og elevgruppens udviklingstrin.
Barnet skal både føle sig set, hørt og mødt.
Skolen arbejder med det hele menneske: Kundskaber og faglighed er ikke
mål i sig selv, men er, sammen med en kunstnerisk og kreativt inspireret
undervisning, midler til at få øje på større sammenhænge på tværs af
fagligheder. Kunst, håndværk og bevægelse højner det faglige niveau og
binder fagene sammen. Undervisningen skal udfordre og udvikle eleverne
til selvstændig stillingtagen, lydhørhed og fordybelse, kritisk sans, evne og
vilje til samarbejde, kreativitet og initiativ, gode arbejdsvaner og glæde
derved, samt forståelse og empati.
Vi er overbeviste om, at vi gennem en undervisning, der følger disse mål, er
med til at opdrage til frihed for det enkelte menneske, og ruste det til at
møde den verden, vi lever i. Med bevægelighed og kreativitet gøder vi gode
og alsidige kompetencer, initiativkraft og social forståelse.
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Skolens historie
Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus blev grundlagt i 1955 af Rudolf Steiner
Skoleforeningen. En forening stiftet af forskellige mennesker med stor
interesse for og indsigt i Rudolf Steiners forståelse af pædagogik og
menneskets udvikling. I 1956 købte foreningen Strandvejen 102, den første
af de fire villaer smukt beliggende ved skovbrynet og ud mod havet. Skolen
voksede, og i 1961 blev salen indviet. Bag salen blev tre træpavilloner opført
til musik- og værkstedsundervisning. I anden halvdel af 60’erne kom
Nordfløjen til med lokaler til bl.a. kemi og fysik, klasseværelser og en mindre
sal. I 1971 afsluttede de først elever deres 12. klasse på Rudolf SteinerSkolen i Aarhus.
I 2005 blev håndværksgården med håndværkshusene indviet, dette
efterfulgt af den sorte træbygning med lokaler til børnehaveklasserne samt
fire andre klasser. Med hjælp fra flittige forældre, pedeller, lærere m.fl. stod
den sorte træbygning i 2008 klar til skolens liv. De nyeste bygninger er alle
tegnet af tidligere elev, arkitekt Morten Schmidt fra
Schmidt/Hammer/Lassen Architcts.
Grundet varm interesse og elevtilstrømning udvidede vi i 2010 med
parallelklasser på næsten alle klassetrin.
I 2016 blev det i Folketinget vedtaget, at landets Steinerskolers 11. og 12.
klasse kan godkendes som en gymnasial ungdomsuddannelse. Således blev
vores Steiner HF i 2018 en realitet. En karakter- og eksamensfri, SU- og
tilskudsberettiget ungdomsuddannelse med fokus på det hele menneske. I
samme ombæring udvidede vi Steinerlandskabet ved havet med villaen på
Strandvejen 90, hvor 9. klasse, 10. klasse og Steiner HF i dag holder til.
Alle udvidelserne af skolen er sket i et tæt samarbejde med
skoleforeningen, bestyrelsen, lærerkollegiet, forældre og venner af skolen.

14

Skolens
hovedbygning,
Strandvejen 102, hvor
administrationen
holder til.

Skolens
værkstedsbygning,
hvor bl.a. design og
arkitektur holder til.
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KORT OVER SKOLEN

UNDERSKOLEN
STRANDVEJEN 98 - 102
Værkstederne i gården
Bygningerne rundt om
gården er vores værksteds-,
design- & håndværkslokaler

Stuehuset
SFO for 1. &
2. klasse

Gemmestedet
SFO for 3., 4. &
5. klasse
Bygning
nr. 102
Storesal

Nordfløjen
Her finder du
undervisningslokaler
& BagLab
Den sorte
træbygning
Undervisningslokaler,
børnehaveklasserne
& Lille SFO

Bygning
nr. 102
Musik 1 & 2
Bygning
nr. 102
På første sal
finder du
Skolekontoret

Solhjem
Rudolf Steiner
Vuggestue &
Børnehave
Bygning nr. 100
Her finder du
undervisningslokaler
Bygning nr. 98
Her er der
specialundervisning,
heileurytmi &
lærerforberedelse
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HVIS DU
FORTSÆTTER
NED LANGS
STRANDVEJEN,
KOMMER DU TIL
NR. 90.

KORT OVER SKOLEN

OVERSKOLEN & STEINER HF
STRANDVEJEN 90

Bygning nr. 90
Salen finder du i
stueetagen

Bygning nr. 90
Hovedindgangen
finder du her
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SKOLENS LÆREPROCESSER
& LÆREPLANER
Skolens opdeling
Skolen er opdelt i en underskole fra børnehaveklassen til og med 8. klasse,
en overskole fra 9. til 10. klasse samt ungdomsuddannelsen 1. og 2. HF.
Læreprocesser
Eleverne er aktive deltagere i læreprocessen. Derfor bruges der ingen
standardiserede lærebogssystemer. Læreren laver og vælger selv sit
undervisningsmateriale med afsæt i skolens aldersrelaterede
undervisningsplaner. Ligeledes fremstiller eleverne selv deres lærebøger ud
fra den fortællende, billedrige og levende undervisning, der på den ene side
følger en undervisningsplan, og på den anden side løbende tilpasses den
enkelte klasse og den enkelte elevs behov. Indholdet af
undervisningsplanen er tilrettelagt således, at eleverne opnår færdigheder
som de, ud fra deres aldersmæssige udvikling, har brug for. Lærerne
optræder som forbilleder for eleverne og er i besiddelse af en naturlig
autoritet afpasset efter elevernes alder. De voksne er både elevernes medog modspillere i en proces, hvor undervisningen går fra lærerstyring til
deltagerstyring henover skoleårene.
Læreplaner
Et spørgsmål som ofte bliver stillet er: Kan en skoleform, der er grundlagt i
1919, være tidssvarende? Det kommer an på to ting: lærerne og
læreplanen. De to ting er uadskillelige. En læreplan er værdiløs uden en
lærer, og en lærer uden en plan er ligeledes. Skolen lever naturligvis op til
de aktuelle krav og den lovgivning, som er udstedt af
Undervisningsministeriet på området, både i grundskolen og på Steiner HF.
Dertil har vi på skolen en læreplan, som består af en række eksempler givet
af Rudolf Steiner. Eksempler på, hvad man kan gøre - ikke hvad man skal
gøre. Antroposofi er et studium af menneskets og verdens udvikling.
Skolens og lærerens opgave er at hjælpe det voksende menneske med at
stille sig ind i tidsånden. At levere arbejdere til erhvervslivet eller ansatte til
staten er ikke skolens primære opgave. Det er derimod vores opgave at
udvikle de anlæg og muligheder, som det enkelte menneske rummer.
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SÆRLIGT FOR HVERDAGEN
PÅ EN STEINERSKOLE
Morgensang
Hver morgen kl. 8.00 til 8.10 mødes elever og lærere fra 1.-8. klasse i salen
til fælles morgensang. Efter der er sagt godmorgen, står en enkelt klasse ad
gangen for at recitere et lille digt eller fremføre et stykke musik, som klassen
har arbejdet med. Herefter synges der i fællesskab en sang. Ofte er det en
kanon eller en flerstemmig sang, som knytter sig til årstiden. Én gang om
ugen deltager overskolen, som til hverdag har deres egen morgensamling.
Dét at vokse op i et fællesskab, få gode vaner og forbinde sig med den
sammenhæng, man befinder sig i, er ikke bare kulturdannende. Det er også
sundt og udviklende for både børn og voksne. Gennem den daglige
morgensangshandling skaber vi en tid til ro, sammenhold og glæde. Vi får
lov til at kigge lidt på hinanden og høre, hvad klasserne hver især laver lige
nu. Samtidig får vi lært en masse sange fra den danske sangskat.
Eurytmi
Eurytmi er en bevægelseskunst, som tager udgangspunkt i sproget og
musikken, i toner og lyde. Ligesom alt kan udtrykkes gennem ord og toner,
kan alt også udtrykkes gennem bevægelse. I eurytmi findes der en bestemt
bevægelse for hver lyd og hver tone. Her giver bevægelserne navne til alt
det, som kommer den enkelte i møde gennem sanserne. Det musikalske
udtryk kommer derimod mere fra den indre følelse af glæde, smerte,
spænding og forløsning. I lydeurytmien udtrykker eleverne fx hvilke lyde, der
lever i et digt. I toneeurytmi udtrykker eleverne, hvad der lever i toner,
intervaller og rytmer i en musikalsk komposition. Eurytmien er både en
kunstnerisk udtryksform og et pædagogisk virkemiddel, hvor vi arbejder
med helhed, samarbejde, balance, overblik, koncentration og koordination.
Øvelsernes opbygning og de mange gentagelser styrker kroppen og kan
give både forløsning og lindring. Skolen bestræber sig på at inddrage
eurytmien på alle klassetrin, i harmoni med læreplanen for de forskellige
trin.

20

Fortælling
Fortælling er en vigtig og gennemgående del af undervisningen på en
Rudolf Steinerskole, da den i enhver hensigtsmæssig sammenhæng er med
til at udvikle elevernes fantasi og evne til at danne egne billeder. Læreren
bygger hovedfagstimerne op omkring fortællingen. Således formidles det
faglige på en mere levende, fængende og billedskabende måde.
Fortællingen hjælper til at etablere mødet mellem eleven og
undervisningsstoffet. Mellem det nære og det fjerne. Mellem det kendte og
det ukendte. Fortællestoffet tager afsæt i klassetrinets tema og
hovedfagsperioder.
Hvorfor de kreative & kunstneriske fag?
Når eleverne bruger så mange timer på at tegne, male, forme, modellere,
recitere, synge, samspille, lave skuespil og dyrke bevægelseskunst gennem
eurytmien, så er det blandt andet, fordi de på denne måde får mulighed for
at forbinde sig med forskellige kulturperioder gennem forskellige
formsprog. Ifølge Steiner kan kunsten formidle og kanalisere menneskets
erkendelse af tingenes væsen. Samtidig bruges de kunstneriske fag og
traditioner i vid udstrækning som pædagogisk middel til at udvikle barnets
og den unges kreative sider. Når eleverne på vores skole maler, tegner,
plasticerer, modellerer, hugger i sten eller samspiller, så lærer eleverne at
tænke i processer. Lærerne bestræber sig på at udvikle deres elevers
tænkning, kreativitet og personlighed på en afbalanceret måde, og de er alle
fagpersoner, som brænder for netop deres kunstart.
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SKOLEDAGENS RYTME
Skoledagens rytme: Tanke, følelse & vilje
Der er brug for både rytme, gentagelse og pauser, for at det lærte bliver til
egentlig læring. Skoledagen er på alle klassetrin, fra børnehaveklassen til 2.
HF, delt op i hovedfag, fagtimer og kunst- og håndværksfag. Dagen starter
med teoretiske fag fra morgenstunden og videre op ad formiddagen, hvor
koncentrationen er størst. Dernæst har man fagtimer, fx sprogfag, dansk og
matematik. Dagen afsluttes med kunst- og håndværksfag, hvor kroppen og
hænderne trænger til at blive aktiveret. En stor del af undervisningen
foregår i perioder, hvor der er stort fokus på processen snarere end
resultatet. Derudover tager undervisningen udgangspunkt i elevernes
udviklingsfaser ved at være den enkelte elevs virkelighed nær. Vores
erfaring siger, at børn og unge bliver mere initiativrige, hvis man møder dem
dér, hvor de er. Det giver en naturlig motivation og nysgerrighed for at lære.
Hovedfag
Hver morgen starter dagen med to timers hovedfag, hvor klassen fordyber
sig i et teoretisk fag. Det kan fx være litteratur, dansk, matematik, biologi,
fysik, historie etc. En hovedfagsperiode varer tre-fire uger, hvorefter klassen
fordyber sig i et nyt fag. Hovedfag skaber grobund for den selvstændige
proces, fordybelsen og koncentrationen. Hver hovedfagsperiode afsluttes
med et selvstændigt udformet hovedfagshæfte, som dokumenterer elevens
forståelse og personlige bearbejdelse af stoffet.
Fagtimer
Efter hovedfag følger fagtimerne. Fagtimerne består af faste ugentlige timer
i dansk, matematik, sprog, kor, orkester etc. Her lægges der vægt på
indøvning og kunstnerisk udfoldelse. De forskellige fag ligger konsekvent
hele året i et ugentligt rul, hvilket skaber en tryg og velkendt rytme. Eleverne
har typisk 1-4 fagtimer om dagen.
Kunst-, håndværks- & bevægelsesfag
Kunst-, håndværks- og bevægelsesfagene ligger om eftermiddagen, hvor
kroppen og hænderne trænger til praktisk, kreativt og fysisk arbejde. Kunstog håndværksfagene afsluttes med færdiggørelsen af et produkt, fx et
sølvsmykke, et grafisk tryk, en dramaopførelse el.lign.
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SFO'EN
I SFO'en har vi omtrent 240 børn fra børnehaveklassen til og med 5. klasse
samt 17 voksne. Vores SFO er opdelt i tre huse: Lille SFO
(børnehaveklasserne), Stuehuset (1. og 2. klasserne) og Gemmestedet (3.-5.
klasserne).
En dag i SFO'en
Dagen starter med, at personalet går ud i klasserne og krydser børnene af,
så vi ved, hvem der kommer i SFO'en i løbet af dagen. I samme ombæring
tager læreren og SFO-personalet en kort snak om, hvordan skoledagen er
gået. På den måde har man en helhedsfornemmelse af barnets ståsted.
Når børnene har fri, kommer de over i SFO'en. Her hilser de på de voksne
med et håndtryk. Håndtrykket er vigtigt, for gennem dette får personalet en
god fornemmelse af, hvordan barnet har det. Samtidig tager man typisk en
lille snak om, hvordan dagen er gået. Kl. 13.30 i Lille SFO og kl. 14.00 i
Stuehuset og Gemmestedet serveres et let måltid mad. Det kan være
varme boller, bålmad, grød eller rugbrød (vi oplever, at børnene
sommetider har lyst til mere - derfor kan det også være en god idé med en
eftermiddagsmadpakke). Når uret rammer 15.30 begynder de voksne at
rydde op, inde såvel som udenfor, og det tynder lige så stille ud i
børneflokken. Alle børn kommer og siger farvel, igen med et håndtryk, så vi
kan ønske en god dag og et ”vi ses i morgen” eller ”hav en god weekend”.
Det enkelte barn krydser sig ud, så vi har helt styr på, hvem der er tilbage.
Indånding & udånding
I vores SFO er indånding og udånding en central del af hverdagen. Både for
børnene og de voksne. Balance mellem indånding og udånding giver
muligheden for at fordybe sig i hverdagens rutiner, i hverdagens
spontanitet og i den kreativitet, som opstår i mødet mellem mennesker. I
den kreativitet, som vi hver især har. Vi har havet på den ene side og skoven
på den anden, og disse omgivelser nyder vi at bringe i spil sammen med
børnene. Vi arbejder med afsæt i, at hvert barn er et unikt væsen, som har
brug for opmærksomhed, tryghed og varme. Der skal være plads til leg,
fantasi og kreative sysler, og vi bruger naturmaterialer og arbejder ud fra
bæredygtige principper. Vi er sammen om at sanse, og vi føler, mærker,
dufter og følger årstidernes mange glæder, udfordringer og kendetegn helt
tæt.
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Lille SFO (børnehaveklasserne)
Åbningstid: 7.30 - 16.30
SFO Stuehuset (1. & 2. klasse)
Åbningstid: 11.00 - 16.30
SFO Gemmestedet (3. - 5. klasse)
Åbningstid: 11.00 - 16.30

25

MUSIKSKOLEN
Et skabende, samlende og løftende element
Musikundervisningen er en af grundsøjlerne i Rudolf Steinerskolerne. Den
er ikke kun et tilbud eller et led i det, der alment kaldes for kreative fag, men
den er en vigtig støtte til den faglige udvikling i alle fag, samt en hjælp til
social forståelse og den enkelte elevs personlige udvikling. Derfor er det af
stor betydning, at den obligatoriske instrumentalundervisning, der sættes i
gang i 3. klasse, får mulighed for videreudvikling igennem barndommen og
ungdomsårene.
Valg af instrument
Musikskolen varetager instrumentalundervisningen af eleverne fra 3. klasse
til 2. HF. Alle elever skal spille et instrument, og i 3. klasse starter man med
at vælge mellem violin, bratsch eller cello. Fra slutningen af 4. klasse vil
eleverne blive præsenteret for flere af symfoniorkestrets instrumenter:
tværfløjte, klarinet, horn, basun, trompet og kontrabas. Det er vigtigt, at alle
føler sig tilpas med sit instrument. Mange elever fortsætter helt naturligt på
sit instrument, men andre kan også få brug for at skifte instrument for at
komme videre musikalsk. På Steiner HF er det, udover de ovennævnte
instrumenter, også muligt at vælge guitar, klaver og sang som primært
instrument. I underskolen kan disse tre instrumenter kun vælges som et
ekstra instrument. Eleverne får enten holdundervisning eller individuel
undervisning en gang om ugen. Det forventes, at eleven øver sig
regelmæssigt hjemme mellem sine lektioner. Nye elever (skoleskiftere) vil
hurtigst muligt blive introduceret for Musikskolens muligheder.
Instrumentleje
Det er forældrenes ansvar, at eleverne har et instrument at spille på. I stor
udstrækning er det muligt at leje et instrument af skolen. Når man lejer et
instrument af skolen følger der automatisk en instrumentforsikring med.
Den dækker beskadigelse af instrumentet (selvrisiko 500 kr.), men ikke
bortkomst. Alle instrumenter leveres spilleklar og skal afleveres i samme
stand. Er det ikke tilfældet, er lejer forpligtet til at afholde udgifterne til at
gøre instrumentet spilleklart. Ved køb af instrument fra en
instrumenthandler, kan skolen være behjælpelig med indhentning af tilbud.
Selve undervisningen finansieres gennem skolepengebetalingen.

26

27

EN EKSAMENS& KARAKTERFRI SKOLE
Hvorfor eksamens- og karakterfri?
Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus er en eksamens- og karakterfri skole. Her
giver vi ikke karakterer, og eleverne går heller ikke til prøver eller eksamen.
Vi danner skole ud fra tanken om, at eleverne er mennesker, som skal lære
igennem hele livet, og fordi de oplever det som meningsfuldt. Vores opgave
er at nære motivationen til læring gennem indefrakommende nysgerrighed
og videbegær. Ikke gennem udefrakommende forventningspres. En
motivation for den gode proces. En proces, som skaber konkrete resultater
gennem selvstændig stillingtagen, tanke og fordybelse. Og en evne og vilje
til samarbejde, kreativitet og initiativ til gode arbejdsvaner. Resultatet er ikke
en karakter, men snarere en planche, et maleri, en skulptur og ikke mindst
en forhøjet forståelse for emnet.
Selvprøven og den indefrakommende motivation
Selvom vi er en eksamens- og karakterfri skole, så har vi en særlig tradition
for selvprøver. I de forskellige undervisningsforløb arbejder eleverne
selvstændigt med teoretiske og praktiske projekter, hvor kravet til slutmålet
stilles af eleven selv.
Den 1. marts er fx en helt særlig mærkedag, hvor 2. HF afleverer og udstiller
ungdomsuddannelsens største selvprøve: Årsopgaven. Gennem et helt år
arbejder eleverne med et emne efter eget valg. Årsopgaven indeholder en
teoretisk og en praktisk del, og emnet vælges helt frit af eleven. Det er
således en selvprøve, hvor kravet om, hvad der skal præsteres, stilles af
eleven selv. Det er vanskeligt at beskrive blot med ord, hvor ambitiøse,
kreative og lærerige årsopgaverne er. Lærernes evaluering af elevernes
årsopgave indgår i det afsluttende vidnesbyrd.
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Vidnesbyrd i grundskolen & overskolen
Cirka hvert andet år modtager eleverne og deres forældre et skriftligt
vidnesbyrd, som i prosaform indeholder evaluering af eleven. Da vi arbejder
med en udvikling af hele mennesket, holder vi os ikke kun til at evaluere det
faglige niveau. Også elevens udholdenhed, empati, initiativ, ansvarsfølelse,
indstilling til fagene, samarbejde, opmærksomhed, praktiske håndelag og
kunstneriske færdigheder bliver anerkendt i vidnesbyrdet.
I de yngre klasser giver vidnesbyrdet forældrene et billede af, hvordan
læreren ser barnets udvikling, både personligt, socialt og fagligt. Indtil 6.
klasse er vidnesbyrdet stilet til forældrene.
Herefter henvender vidnesbyrdet sig direkte til eleven, mens forældrene
bliver medlæsere. Når eleven i 6. klasse for første gang får sit vidnesbyrd,
virker oplevelsen af lærernes vurdering, kommentarer og råd til barnet ofte
stærkere og dybere, fordi barnet ikke tidligere har haft så meget bevidsthed
om dets vidnesbyrd.
Efter 8. klasse venter overskolen. Her udvides fagviften, og flere faglærere
træder til. Derfor retter vidnesbyrdet i 8. klasse sig både mod eleven selv og
de nye lærere, som eleven vil møde efter sommerferien.
I 9. og 10. klasse får eleven et vidnesbyrd, der indeholder generelle
beskrivelser af de enkelte fags mål, metode og indhold samt en specifik
evaluering af den enkelte elevs arbejde med faget. Derudover kan
vidnesbyrdet omfatte alt fra fremmøde og deltagelse i klasseundervisningen
til faglige muligheder for at løfte det individuelle kompetenceniveau eller
styrke det kunstneriske arbejde. Formen er positiv og anerkendende med
fokus på, at eleven skal kunne genkende sig selv i beskrivelsen og se de
foreslående potentialer for udvikling som mulige at gribe.
Hvad så efter 9. eller 10. klasse på Steiner?
Elever, der søger en anden gymnasial uddannelse end Steiner HF efter 9.
eller 10. klasse, skal til optagelsesprøve i maj måned på det gymnasium, de
søger ind på. Alle skoler har studievejledere, som kan vejlede om optagelse,
samordnet tilmelding samt mulighed for ungdomsvejledning. Andre
uddannelsesinstitutioner, såsom efterskoler, teknisk skole med videre, kan
ønske at se elevens vidnesbyrd som grundlag for optagelse.
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Det afsluttende vidnesbyrd på Steiner HF
Ved udgangen af 2. HF modtager eleverne et afgangsvidnesbyrd, der i
skriftlig form dokumenterer elevens standpunkt og opnåede kompetencer i
alle fag. Afgangsvidnesbyrdet har til formål, at eleven skal kunne genkende
sig selv og sin udvikling i det. Samtidig skal det tjene som dokumentation
over for fremtidige uddannelsesinstitutioner. Vidnesbyrdet deler sig i en
faglig indholdsdel (pensum eller studieplaner) og en evaluerende del. Det er
fagets ansvarlige lærer, der formulerer vidnesbyrdets evaluerende del. Den
udformes på baggrund af lærernes kendskab til eleven samt iagttagelser og
vurderinger af elevens udvikling, arbejdsindsats, afleverede produkter og
opnåede kompetencer gennem undervisningsforløbet og skoleårene som
helhed. Evalueringen forholder sig til uddannelsens samlede formål og til de
faglige mål for fagene. I praksis anvendes vidnesbyrdet som afgangsbevis
for elevernes ungdomsuddannelse, og de anvender det til at søge videre i
uddannelsessystemet via kvote 2.
Hvad så efter Steiner HF?
Steiner HF er alment dannende og studieforberedende. Læreplanen står
mål med og forholder sig til ministeriets gældende læreplaner. Elever, der
ønsker at søge en videregående uddannelse efter Steiner HF, skal søge ind
via kvote 2. Det afsluttende vidnesbyrd er formelt sidestillet med andre
afsluttede gymnasiale eksaminer og lever derfor op til de generelle
adgangskrav på de videregående uddannelser. Med vores udvidede
fagpakke kan man dermed søge optagelse på både de korte, mellemlange
og lange videregående uddannelser, det vil sige både
professionsuddannelser, erhvervsakademier og på
universitetsuddannelser.
Efter Steiner HF opnår man således et kvalificeret grundlag for
efterfølgende at vælge uddannelsesretning. Steiner HF er den første
anerkendte eksamens- og karakterfri ungdomsuddannelse i Danmark, og
formodentlig i hele verden.
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Modtag barnet
med ærbødighed,
opdrag det i kærlighed
og lad det gå i frihed.
- Rudolf Steiner
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DEL 2
KLASSEREJSER, PRAKTIKPERIODER
& ÅRETS FESTER
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KLASSEREJSER &
PRAKTIKPERIODER
Vores skole er baseret på praksisorienteret læring. Det er, som navnet også
antyder, læring der sker gennem oplevelser og ting, man ser og gør i
praksis. På samme måde er det også vigtigt med klasserejser og udflugter
både inden for og uden for Danmarks grænser. Her har barnet mulighed
for at opleve kulturelle forskelle, men også for at studere vores kulturarv.
Det åbner op for dét at omsætte og afprøve viden ude i det omgivende
samfund. Klasseture er samtidig nærende for klassens sociale
sammenhold.
4. klasse
2-3 dages arrangement med faglige og sociale aktiviteter i forbindelse med
undervisningen i nordisk mytologi og Danmarkshistorien.
6. klasse
En rejse på cirka en uge i forbindelse med geologiundervisningen. Turen går
ofte til Bornholm.
8. klasse
En udlandsrejse på cirka ti dage, planlagt og arrangeret af klasselæreren.
Her er en bjergvandring ofte en stor del af programmet.
9. klasse
Kunstrejse til Glyptoteket samt landbrugspraktik. Klasserejsen og
praktikperioden dækker to uger i alt.
10. klasse
Ture på 2-3 uger i alt i forbindelse med landmåling samt erhvervspraktik.
Der kan også forekomme en uges sprogrejse i forbindelse med tysk og
spansk.
1. HF
Mulighed for en rejse på 1-2 uger i forbindelse med socialpraktik.
2. HF
En kunst- og arkitekturrejse på to uger til Italien.
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Rejserne er en ekstra udgift
for forældrene. Netop derfor
gør elever, lærere og forældre
alt for at tjene penge til deres
klassekasse i forbindelse med
arrangementer på skolen.
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FESTER & ÅRSTIDSFESTER
Gennem årets gang bliver skolens pædagogik synliggjort ved, at eleverne
optræder med temaer fra undervisningen, der hører ind under den
pågældende årstid. Det kan være optrædener såsom skuespil, sang,
recitation, orkester, kor, eurytmi og evt. udstilling af elevarbejde. Eleverne
viser, hvad de har lært og øvet sig på. Det gør de for hinanden og for deres
forældre samt venner af skolen. Årstidsfesterne er obligatoriske skoledage.
Nedenfor er en kort gennemgang af årstidsfesterne.
Første skoledag i 1. klasse
Dette er en helt særlig dag for de nye 1. klasser, som nu skal starte i skole
efter deres første år i børnehaveklassen. På den første skoledag efter
sommerferien modtages de af skolens øvrige elever og lærere, og det er en
sand festdag for hele skolen. Ved en ceremoni får hver enkelte elev en
blomsterbuket af læreren. Blomsterbuketten består både af forfinede
haveblomster, de fire kornarter og ukrudtsplanter. Buketten symboliserer
den mangfoldighed af læring og de udfordringer, som eleverne vil
gennemgå i de kommende mange skoleår.
Høsten
I starten af september forvandler skolen sig til en fejring af naturens gaver
og gavmildhed fra jord til bord. Vi anerkender, hylder og tilkendegiver vores
taknemmelighed over for naturen gennem høstfesten og forberedelserne
til denne.
Michaelsfest
Hvert år i september fejrer skolen Michaelsfest. Det gør man på alle Rudolf
Steinerskoler og Steinerinstitutioner verden over. Michaelsfesten er modet
og viljens fest og den markerer høsten, jævndøgnet og dermed vores
indtræden i vinterhalvåret. Skt. Michael er fortællingen om en ridder, som
kæmper mod en frygtindgydende drage og redder den bortførte prinsesse,
den rene sjæl. En fortælling om mod, hjertekræfter og intellekt. Skt.
Michaelsdag minder os om, at alle børn og unge kommer til at stå ansigt til
ansigt med livets vanskeligheder. Festen lærer børnene om mod og
inspirerer dem til selv at finde modet til at møde og besejre deres egne
personlige drager her i livet. Når vi fejrer Skt. Michael, så går hvert barn til
fest som en lille Michaelsridder.
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Julebasar
Den sidste weekend i november forvandles Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus
hvert år til byens hyggeligste Julebasar. Et stemningsfyldt arrangement, hvor
både elever, lærere, forældre, bedsteforældre, venner og alle nysgerrige er
varmt velkomne. Lørdagen og søndagen byder på elevoptrædener,
julestuer, spilleboder, salgsboder, kaffestuer, fiskedam, filtcafé, juleri,
adventskranse, dukketeater og en helt særlig stemning. Med hænder fra
både klasserepræsentanterne, lærerkollegiet og skoleforeningen
koordinerer Basarudvalget alt omkring Basaren. Forældrenes deltagelse i
arbejdet er også af stor betydning og forældrene er med til at bestemme,
hvordan årets Basar skal formes. Det gør de ved at fremstille eller købe
varer til boderne, tage vagter i boderne eller ved at melde sig ind i
Basarudvalget. Basaren styrker hele skolens fornemmelse af sammenhold
og fællesskab, og hvert år skaber traditionen et væsentligt overskud.
Skoleforeningen tager stilling til, hvad Julebasarens overskud skal gå til.
Oftest går det til et særligt tiltag, som ikke indgår i skolens egne driftsmidler.
Således er Julebasaren altid fyldt med både traditioner og
fremtidsmuligheder.
Adventsfest
I ugen efter Julebasaren breder adventsfesten og adventsspiralen sig over
to dage. Traditionen er noget ganske særligt. Højtidelig og stemningsfuld for
både store og små. Her er salen mørklagt, og eleverne træder ind i dette
mørke og rolige rum, hvor levende julemusik fylder fra væg til væg. I midten
af rummet brænder en spiral af stearinlys, og her tænder alle skolens elever
på skift et lys. Spiralen vokser og lyset tager til, efterhånden som alle får
tændt deres lys. Adventsspiralen af lys og gran åbner op for adventstiden
og julen og bringer lyset ind i mørket. Samtidig er adventsspiralen en
påmindelse om, at vi er i stand til at tænde lyset i vores eget indre - og
herfra er det også muligt at gå ud og dele lyset med fællesskabet.
Paradisspillet & Kristi fødsel- og Hyrdespillet
Julen fejres på samme vis hvert år gennem gentagelsen af disse spil. I
modsætning til mange andre tilfælde, så er det denne gang lærere og
ansatte, som optræder for eleverne. Spillene vises over to dage, og der
spilles også for forældre og venner af skolen om aftenen. I Paradisspillet
spiser Eva af den forbudte frugt, og hun fordrives fra Paradis sammen med
Adam. I Kristi fødsel- og Hyrdespillet hører hyrderne budskabet om Jesu
fødsel fra ærkeenglen Gabriel. De lytter med hjertet til englens budskab og
symboliserer derved hjertets vej.
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Hellig Tre Kongersspil
Hellig tre kongersspillet opføres hvert år i begyndelsen af januar, dagen
inden skolestart. Ligesom med Paradisspillet og Kristi fødsel- og hyrdespillet
er det lærere og ansatte, som optræder for både elever, forældre og venner
af skolen. Vi hører om de tre kongers lange vandring fra morgenlandet frem
til deres møde med Herodes i Jerusalem. Stjernen, som har ledt dem hele
vejen, fører dem videre til Betlehem – til Den nye Konge, som de tilbeder og
skænker deres dyrebare gaver. Den onde Herodes, som ved djævelens
hjælp kæmper for at komme dette barn til livs, falder til sidst i djævelens
kløer.
Fastelavnsfest
På jordens nordlige halvkugle er fastelavn en fest, der ligger mellem
vinteren og foråret. Oprindeligt indledte fastelavn en 40 dage lang faste,
som bestod af såkaldt hvid føde. På skolen klæder både elever og lærere sig
ud. Nogle udklæder sig efter fri fantasi. Andre udklæder sig efter et fast
tema, alt efter hvilket klassetrin man er på og hvilket kultur- eller
fortællestof, klassen arbejder med. Klasserne optræder på skift i deres
fantastiske kostumer, hvorefter alle slår katten af tønden, drikker kakao og
spiser fastelavnsboller.
Påskefest
Med påskefesten fejres det, at mørket nu er forbi, og at lyset vender tilbage.
Planter og liv, der før lå skjult, spirer nu frem, og alt bliver født på ny.
Påskefesten er en hyldest til naturen og dens opvågning. Ligeså fejres Jesu
død og opstandelse. Skolen og salen pyntes med påsken og det spirende
forår og eleverne optræder skiftevis på scenen for hinanden.
Majfest
Majfesten er en markedsdag, hvor forårets komme fejres. Festdagen starter
med åbningen af de salgsboder, som både forældre og elever, alene eller i
samarbejde med andre, kan opstille på eget initiativ. Festens højdepunkt er,
når 7. klasse danser folkedans omkring majstangen. Majstangen, som
består af bøgegrene med nye grønne blade, er således symbolet på forår.
Al indtjening fra majfesten går til de enkelte klassekasser.
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Sommerfest & 2. HF's sidste skoledag
Sommerfesten finder sted på skoleårets sidste dag og markerer både
afslutningen på noget gammelt og begyndelsen på noget nyt. De respektive
klasser får af klasselæreren overdraget deres vidnesbyrd, 1. klasse
optræder med deres eventyrskuespil, 2. HF hyldes på scenen, og fællessang
fylder gården under den åbne himmel.
En betydningsfuld og vigtig del af sommerfesten er hyldesten af vores
afgangselever i 2. HF, som sendes videre ud i livet med fuld opbakning fra
hele skolen. På vores stenscene i gården får afgangseleverne sat en flettet
blomsterkrans på hovedet af eleverne fra 7. klasse. Blomsterbuketten fra
første skoledag er blevet til en blomsterkrans; tilsammen viser buketten og
kransen den enkelte elevs udvikling og transformation fra 1. klasse til 2. HF.
Om aftenen arrangerer skolen og 1. HF en stor fest for afgangseleverne,
deres forældre, de ansatte og bestyrelsen. Her får eleverne overrakt deres
afgangsvidnesbyrd og EPC-portfoliomappe. Inden de bevæger sig videre ud
i sommeraftenen og videre ud i livet, skiftes blomsterkransene ud med en
studenterhue.
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DEL 3
HÅNDTERING AF SÆRLIGE BEHOV
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SUNDHED & TRIVSEL
Sundhedsplejersken
Sundhedsplejersken på skolen støtter op om børnenes sundhed og trivsel
sammen med skolens øvrige personale. I børnehaveklassen bliver barnet
målt, vejet, syns- og høreprøvet. Her vil der også være en
indskolingssamtale om, hvordan barnet trives. Her er det vigtigt, at
forældrene deltager. I 1. klasse bliver barnet målt og vejet. I 3. klasse bliver
barnet ligeledes målt og vejet. Der vil samtidig være en gruppesamtale om
barnets genelle trivsel. I 4.-5. klasse vil der være pubertetsundervisning om
sund livsstil, trivsel og mobning. I 6. klasse tilbyder sundhedsplejersken en
sundhedssamtale og barnet måles, vejes og synsprøves. I 8. klasse vil der
være seksualundervisning, og i 9. klasse er der en udskolingssamtale, hvor
barnet måles, vejes og høreprøves.
Helseeurytmi
Helseeurytmi er en bevægelsesterapi, som udspringer af eurytmien. Hvor
eurytmien er en bevægelseslære og en kunstform, har helseeurytmien et
terapeutisk sigte. Helseeurytmi gives således efter aftale med forældrene til
elever med særlige behov. Behovet for, og tilbuddet om, helseeurytmi
vurderes af skolens eurytmist og den antroposofiske læge ved
lægekonsultation på skolen, hvor barnets forældre også deltager. Det er
klasselæreren, der i første omgang skønner, om der skal tilbydes en
konsultation. Der findes også privatpraktiserende helseeurytmister, man
kan konsultere. Der øves med helseeurytmisten enkeltvist eller i grupper.
Antroposofisk skolelæge & medicin
På skolen har vi tilknyttet en ekstern antroposofisk læge, som man er
velkommen til at benytte sig af, hvis der skulle opstå et behov. Den
antroposofiske medicin udgør en overbygning på den gængs medicinske
uddannelse. Det er en integrativ medicinform, som næres af to kilder: dels
af den naturvidenskabelige, konventionelle medicin med dens metoder og
forskningsresultater, og dels af åndsvidenskabelig erkendelse. Begge dele
er ifølge antroposofien vigtige og uadskillelige. Mennesket består ikke kun af
et legeme, men har også en psyke og en individuel personlighed. Yderligere
informationer herom kan fås ved henvendelse til kontoret.
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Tilbud til børn & forældre i sorg
At være på forkant er nødvendigt, når sorgen rammer. Som et tilbud på
skolen er der dannet en gruppe, som vil tage sig af børn og forældre, når de
mister. Dette tilbud gives altid i samarbejde med klasselæreren eller
klasselederen og i det omfang, det er nødvendigt og ønskeligt.
Informationer herom fås ved henvendelse til kontoret.
Underretningspligt
Lærere har som fagpersoner skærpet underretningspligt, som går forud for
deres tavshedspligt. Formålet med den skærpede underretningspligt er, at
der bliver taget fat om barnets eller den unges problemer så tidligt som
muligt, så man kan forebygge alvorlige problemer. I første omgang skal
skolen selv forsøge at afhjælpe problemerne, før kommunen underrettes.
Der skal foretages en underretning, når en lærer ikke kan løse
vanskelighederne inden for egne rammer, det vil sige hjælpe barnet og den
unge med råd, vejledning og tilbud om støtte til den unge og dennes
forældre. Der skal også foretages en underretning, hvis læreren har en
formodning om, at barnet eller den unge mistrives.
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SPECIALKONSULENTER
UU-, studie- & karrierevejleder
Skolen samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og
Studievalg Østjylland. Skolens UU-vejleder (8.-10. klasse) og studie- og
karrierevejleder (Steiner HF) giver personlig vejledning til eleverne om
uddannelsesplanlægning, ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv.
Skolens interne studievejleder
Skolens interne studievejleder har sin daglige gang på skolen og taler
ligeledes med eleverne om uddannelsesmuligheder. Derudover har skolens
studievejleder også trivselssamtaler med eleverne.
Profilskole
Skolen har siden 2016 været godkendt som profilskole, hvilket betyder, at
skolen har en særlig undervisningsprofil, hvor der tages hensyn til
enkeltintegrerede elevers særlige behov.
Specialundervisning, PPR & SPS
Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus kan tilbyde specialundervisning og forskellige
værktøjer til de elever, der af skolen vurderes at have behov for det.
Specialundervisningen kan enten foregå i klassen i eller uden for klassen.
Det kan fx være læse- eller matematikundervisning eller IT-rygsæk.
Skolen har uddannet personale til at varetage specialundervisningen.
Skolen har, i samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) én
gang årligt mulighed for at søge tilskud til elever, som har så stort et behov
for specialpædagogisk støtte, at de skal enkeltintegreres i en klasse. Da der
ligger et stort og grundigt arbejde før en ansøgning, er det vigtigt, at man
henvender sig til klasselæreren hurtigst muligt efter skolestart. Elever, som
går på HF har, i samarbejde med skolens SPS-koordinator, mulighed for at
søge specialpædagogisk støtte gennem Børne- og Undervisningsministeriet.
Ansøgningsprocessen kan indledes, hvis der foreligger en lægefaglig
udredning. Både grundskolen og Steiner HF følger de gældende regler for
hhv. PPR og SPS.
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AKT - adfærd, kontakt & trivsel
Skolen har en uddannet AKT-pædagog, som har kompetencer til og erfaring
med at arbejde med særlige trivselstiltag, herunder udviklingsstøttende
arbejde, samarbejdsbaseret konflikthåndtering, forældreinddragelse,
inklusion med mere.
SSP
SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi om at
forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Samarbejdet går først og
fremmest ud på at afdække årsagerne til, at børn og unge begår
kriminalitet, og videre på at bearbejde disse årsager. SSP-samarbejdet har
tre hovedindsatsområder: den generelle forebyggende indsats, den
specifikke indsats og den individorienterede indsats. Skolen tager kontakt til
SSP ved mistanke om eller kendskab til at et barn eller en gruppe børn har
begået kriminalitet - eller er i risiko for at begå kriminalitet. Kontakten til SSP
vil oftest ske i samarbejde med forældrene.
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DEL 4
SAMARBEJDET MELLEM
SKOLE & FORÆLDRE
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FORÆLDREENGAGEMENT
Forældresamarbejdet
Det er af største betydning for barnet, at skolen og hjemmet samarbejder,
så barnet kan opleve en helhed og føle sig tryg. Af hensyn til barnet,
forældrene og skolen er det derfor vigtigt, at man som forælder, inden
barnets indmeldelse, har gjort sig klart, hvad det indebærer at sætte sit
barn på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus.
Hvad forventer vi på skolen?
At man som forælder deltager aktivt i forældremøderne, skole-hjemsamtalerne, skolens årstidsfester, Julebasaren, arbejdsweekenderne,
rengøringen af klasselokalet m.m.
At man som forælder sørger for at holde sig opdateret på
ForældreIntra, så man er oplyst omkring barnets hverdag på skolen
At vi hver dag møder veludhvilede og undervisningsparate elever, som
får støtte hjemmefra til at udføre hjemmearbejde, instrumentøvning og
andre skolerelaterede opgaver
At man som forælder giver klasselæreren besked inden skoledagens
start, hvis barnet ikke kommer i skole eller må udeblive fra dele af
dagens undervisning. Klasselæreren/klasselederen informerer selv om,
hvilken kommunikationsvej forældrene skal benytte sig af
At ferier afholdes inden for skoleferierne af hensyn til kontinuiteten i
undervisningen
Vi opfordrer til, at man som forælder sørger for at holde skolen
opdateret omkring betydningsfulde begivenheder i barnets liv. Det er af
største betydning for barnet, at skolen og hjemmet er i tæt kontakt
herom, så barnet oplever tryghed, forståelse og favnelse
Vi opfordrer til, at man som forælder støtter op om skolens pædagogik.
Her kan det være meget nærende at deltage i vores forældrekurser om
Rudolf Steiners pædagogik og antroposofisk tænkning.
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Forældremøder
Hver klasse, fra børnehaveklassen til og med 2. HF, har hvert år to faste
forældremøder og én skole-hjem-samtale, hvor man som forældre har pligt
til at komme. Desuden kan der afholdes flere møder, hvis der opstår et
behov fra enten skolens, forældrenes eller barnets side. Vi indkalder også til
forældremøder, hvor flere klasser er samlet. Her bliver der blandt andet talt
om det specielle ved alderstrinnet, hvorledes lærerplanen bliver fulgt,
klassens trivsel og ikke mindst bliver spørgsmål fra forældrene behandlet.
Ligeledes bliver der valgt klasse- og Julebasarrepræsentanter. Forældrene
medbringer kage, te og kaffe.
Forældrerengøring
Forældrene skal på skift sørge for ugentlig rengøring af deres barns
klasselokale. En rengøringsplan laves i den enkelte klasse, og det er herefter
forældrene selv, som skal huske at få rengjort lokalet. Rengøringsremedier
og vejledning forefindes i den enkelte bygnings rengøringsrum. Man er
naturligvis mere end velkommen til at tage børnene med og lade dem vise
og fortælle om deres skoleliv undervejs. Forældrene er med til at gøre
klassens fysiske rammer til et hyggeligt og godt læringsmiljø for børnene, så
en buket blomster, en potteplante eller andre hyggelige påfund er altid
velkommen.
Arbejdsdage
Forældre forventes at deltage i de fælles arbejdsdage, de såkaldte
forskønnelsesdage, hvor der sker en ekstra indsats for at vedligeholde og
forbedre skolens arealer. Det kunne fx være legepladserne, udearealerne
eller specifikke lokaler, som trænger til en kærlig hånd. Arbejdsdagene er
desuden en god mulighed for at lære skolens andre elever og deres
forældre godt at kende.
Klasserepræsentanter
Klasserepræsentanterne vælges af klassens forældre på skoleårets første
forældremøde. Repræsentanterne er klassens kontaktpersoner ved
henvendelser fra lærerne og kontoret. Klasserepræsentanterne deltager i
møder om fordeling af klassens opgaver i forbindelse med sociale
klassearrangementer, rengøring af klasselokalet og forberedelsen af kaffe
og kage forinden forældremøder. Klasserepræsentanterne står også for
klassens pengekasse i forbindelse med arrangementer.
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Julebasarrepræsentanter
Julebasarrepræsentanterne vælges af klassens forældre på skoleårets
første forældremøde. Julebasarrepræsentanterne er klassens
kontaktpersoner ved Basarhenvendelser fra lærerne og kontoret. Samtidig
står de for at udarbejde en vagtplan for klassens Basarbod og indkøb af alle
nødvendige remedier til boden. Julebasarrepræsentanterne indgår
desuden i Basarudvalget. Basarudvalgets spidsperiode ligger umiddelbart
efter efterårsferien og frem til Julebasaren (sidste weekend i november),
hvor der afholdes en håndfuld møder, som det forventes, at man som
Julebasarrepræsentant deltager i. Det er vigtigt, at klasserepræsentanterne
og Julebasarrepræsentanterne ikke er de samme.
Forældreforum
Et forældreforum skal samles på forældrenes eget ønske og initiativ. Skolen
kan se mange fordele ved, at der bliver nedsat et forældreforum, fx er det
en hurtig vej til at få kommunikeret nye ideer og ønsker om tiltag mellem
skole og forældre. Skolen opfordrer altid til, at forældrekredsen sørger for
at danne et engageret forældreforum.
Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
Enhver forælder kan få direkte indflydelse på skolen ved at deltage aktivt på
skolens årsmøde og ved at stille op som medlem af bestyrelsen. Forslag til
opstilling af bestyrelseskandidater skal ske senest i forbindelse med
bestyrelsens indkaldelse til årsmødet.
Kom og få en oplevelse på skolen
Skolen har flere tilbud til eleverne og deres forældre af faglig, pædagogisk,
social eller underholdende karakter. Det kunne fx være skuespil, koncerter,
foredrag eller kurser. Alle praktiske oplysninger (hvad, hvornår, hvor og
hvorfor) vil altid blive kommunikeret ud på ForældreIntra forinden.
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VORES ORDENSREGLER
& SKOLEPOLITIKKER
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ORDENSREGLER
Affald
Affald skal i affaldskurve og skraldespande.
Duksearbejde
Alle elever er ansvarlige for orden i klasselokalet. De skiftende dukse (2-3
elever per klasse) har særlige opgaver, og de tilrettelægger selv arbejdet og
er ansvarlige for hinanden. De fejer, visker tavlen ren og tømmer
affaldskurve. Enhver elev i klassen kan blive udnævnt til ordensduks og til at
hjælpe med oprydningen. Efter sidste time sættes stole op, og der ryddes
op i klasselokalet. Hver elev sørger for orden ved egen plads og hjælper
med at holde lokalet pænt og ryddeligt.
Ferier
Ferier skal afholdes inden for skoleferierne af hensyn til kontinuiteten i
undervisningen.
Fodbold
Tid på boldbanen bliver fordelt mellem klasserne. Børnehaveklassen
benytter banen mellem de almindelige frikvarterer.
Fravær
Ved fravær skal forældrene give besked til klasselæreren/klasselederen
forinden skoledagens start. Klasselæreren/klasselederen informerer selv
om, hvilken kommunikationsvej forældrene skal benytte sig af.
Mad & drikke
Vand er den foretrukne læskedrik. I timerne må der ikke spises eller tygges
tyggegummi. Ingen slik, sodavand eller energidrikke i skoletiden.
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Mobiltelefoner & andet elektronisk udstyr
Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skal være slukket i timerne og
afleveres ved dagens begyndelse i det dertil indrettede og aflåste skab.
Efter endt skoledag udleveres de igen. Overholdes dette ikke, kan læreren
bede om at få udstyret konfiskeret. Der må ikke anvendes elektronisk
udstyr i skolegården. Der kan, efter aftale med den enkelte lærer, anvendes
computer i timerne. Da skolen er mobilfri, opfordrer vi til, at man også som
forælder lader mobilen forblive i lommen, når man er på skolens område.
Mødetid
Eleverne samles i klasserne kl. 7.50 – 7.55 og går derpå til morgensang kl.
8.00. Der er mødepligt til morgensang i både under- og overskolen.
Overskolen
Det er tilladt for overskoleelever at forlade skolens grund i frikvartererne,
såfremt eleverne når tilbage til undervisningen til tiden. 8. klasse overgår til
overskoleregler efter jul. Dermed følger flere privilegier og mere ansvar.
Overtøj
Overtøj hænges udenfor klassen (inkl. huer og kasketter).
Pause i undervisningen
Eleverne må kun forlade timen efter aftale med læreren.
Skolens område efter skoletid
Skolens forsikring dækker kun elever, som har et skolemæssigt gøremål på
skolen. Derfor er det kun tilladt for elever, som går i SFO at opholde sig på
skolen efter endt undervisning.
Skoven
I frikvarteret er skoven åben til og med gangstien. De små elever må først
afholde frikvarter i skoven, når gårdvagten er mødt ind.
Snekastning
I tilfælde af sne må der kun kastes med sne i skoven.
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VORES POLITIKKER
Fraværspolitik i grundskolen
I Danmark har vi ti års undervisningspligt. Det betyder, at børn i den
undervisningspligtige alder har pligt til at deltage i undervisningen, og at det
er barnets forældre, der har ansvaret for, at barnet deltager i
undervisningen. Undervisningspligten indtræder den 1. august i det
kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli, efter barnet har
modtaget undervisning i 10 år, dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor
barnet fylder 17 år.
Der skal dagligt føres kontrol med, at eleverne er til stede under
undervisningen. Hvis en elev er fraværende fra undervisningen, skal der i
fraværsprotokollen angives følgende om grunden til fraværet:
Fravær på grund af elevens sygdom eller lignende?
Fravær med klasselærerens og/eller skolelederens tilladelse?
Ulovligt fravær?
Hvis en elev har mere end 7 dages fravær over en periode på 20 skoledage
eller mere end 15 dages fravær over en periode på 60 skoledage, skal der
aktivt tages stilling til, om fraværet anses for at være bekymrende. Hvis
dette er tilfældet, skal der udarbejdes en handlingsplan for håndteringen af
elevens fravær. Der skal naturligvis også udarbejdes en handleplan, hvis et
fravær anses for bekymrende, selvom antallet af fraværsdage er mindre
end ovenfor nævnt.
Ferie & fravær
Ferier skal afholdes inden for skoleferierne af hensyn til kontinuiteten i
undervisningen.
Indberetning om udlandsophold
Bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen indeholder desuden
en bestemmelse om, at hvis skolen får oplysning om, at en elev opholder
sig eller formodes at opholde sig i udlandet, så skal dette indberettes
særskilt til kommunen.
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Fraværspolitik i overskolen
I overskolen møder eleverne kl. 7.50, så de er klar til recitation/morgensang
kl. 8.00 i eurytmisalen i HF-villaen. Her føres der fraværsprotokol hver
morgen, hvor det noteres, hvis man kommer for sent. Ved fagtimer og
bloktimer er en lukket dør et tegn på, at timen er gået i gang. Også her
noteres et eventuelt fravær.
Ved sygdom (eller anden årsag til fravær) skal forældre (eller eleven selv,
hvis eleven er fyldt 18 år), sende en sms eller skrive en mail med
begrundelse til klasselederen. Eleverne angiver selv fraværsårsagen på
LUDUS.
Ved planlagt fravær søges der om godkendelse minimum 14 dage forinden.
Der henstilles til, at ferie afholdes med udgangspunkt i ferieplanen.
Det er vigtigt at vide, at alle former for fravær tæller med i den samlede
fraværsopgørelse.
Mobbepolitik
Mobning modarbejder i alle dens former skolens pædagogiske grundlag. Et
grundlag som tager afsæt i, at et trygt socialt miljø danner grobund for al
sund læring. Derfor accepterer skolen ikke mobning. Alle på skolen skal
kunne opleve et fællesskab, der beskytter dem mod både mobning og
andre former for krænkelser. Konstaterer vi fra skolens side, at sådanne
forhold eller handlinger finder sted, vil vi kontakte alle implicerede parter
samt skolens AKT-pædagog. Når konflikten er konstateret, og de
involverede parter er informeret, kan et videre forløb se således ud:
Klasselærer, forældrekreds og AKT-pædagog mødes. AKT-pædagogen
deltager som observatør i klassens undervisning gennem en eller flere
dage
Der laves en handleplan lærere og AKT-pædagog imellem
Der kan afholdes et forældremøde, hvor der redegøres for sagens
videre forløb
Sideløbende finder samtaler sted mellem de direkte involverede parter
og AKT-pædagogen
Forældrekredsen bliver løbende informeret om de tiltag og udviklinger,
der sker i sagen
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Rygepolitik
På Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus er det ikke tilladt at ryge for elever,
forældre, ansatte og gæster. Hverken inde eller ude på skolens område.
Hvis rygepolitikken overtrædes, påhviler det enhver myndig person at
oplyse om skolens rygepolitik. Skolen følger til enhver tid gældende
lovgivning på området.
Politik for alkohol & rusmidler
Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen, til
skolens arrangementer eller på klasserejser. Det er heller ikke tilladt at
indtage energidrikke på skolens område.
Forsikringer & ansvar
Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen og
skolens medarbejdere. Falder en elev eksempelvis pga. sne/is på
gangarealerne, idet skolen ikke har overholdt deres snerydningspligt, er
skolen således erstatningsansvarlig for eventuelle erstatningskrav fra
eleven. Skolen har derimod ikke ansvaret for elevernes medbragte tøj,
bøger m.m., hvis dette skulle blive ødelagt eller forsvinde ved eksempelvis
brand eller tyveri.
Eleverne bærer desuden risikoen for ødelæggelse af løsøre samt af skolens
bygninger, fx glas i skolens vinduer. Ovennævnte situationer er normalt
dækket af en almindelig familieforsikring/indboforsikring. Endelig bærer
eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlige for.
Det kunne fx være, hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand
eller lignende. En sådan skade vil normalt være omfattet af en privat
ulykkesforsikring. Skolen anbefaler, på baggrund af ovennævnte, at elevens
forældre dels har en familieforsikring og dels en privat ulykkesforsikring.
Ved rejse til udlandet har skolen tegnet en rejseforsikring.
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PARKERINGS- &
ADGANGSFORHOLD
Morgentrafikken på Strandvejen og ved skolen er ofte tæt. Derfor henstiller
skolen til, at de elever, der bliver kørt til skole, sættes af på Carl Nielsens Vej
eller ved Filtenborg Plads. Der er ligeledes mulighed for at afsætte og
afhente ved p-pladsen i skoven ved det tidligere Søværnets Operative
Kommando. Her er indkørsel fra Carl Nielsens vej. Ved større
arrangementer henviser vi til parkeringspladserne ved
Tangkrogen/Lystbådehavnen, hvor det er tilladt at langtidsparkere. Begge
pladser ligger tæt på skolen.
Der henstilles også til forsigtig kørsel på skolens område, da der er mange
gående og cyklende elever. Når eleverne og lærerne (og forældre) skal
krydse Strandvejen og Dalgas Avenue skal de benytte
fodgængerovergangene.
På den sidste del af parkeringspladsen, hen mod nr. 102, er højre side
forbeholdt ”kys & kør” til de forældre, som blot sætter børnene af, for
derefter at køre videre. Dette for at skabe et bedre flow på p-pladsen om
morgenen. Når du skal ud på Strandvejen igen, skal du køre til højre, da
venstresving ikke er tilladt før kl. 9.00.
Vi opfordrer alle til at vise hensyn til hinanden og passe godt på
børnene i de travle morgentimer, så alle kan nå glade til
morgensang kl. 8.00.
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STRANDVEJEN 98-102

IND- & UDKØRSEL

Her er der mulighed
for kys & kør inden
du fortsætter ud på
Strandvejen

Hele vejen langs
bygningerne skal
du følge med det
ensrettede flow
Udkørsel tilladt.
Her skal du dreje
til din højre, da
venstresving ikke
er tilladt før
kl. 9.00

Indkørsel tilladt
Indkørsel tilladt
Udkørsel tilladt

Carl Nielsens Vej & SOK's ppladser finder du længere
nede ad vejen og så til højre
Her finder du også det
nærmeste
fodgængeroverfelt

Filtenborg Plads &
fodgængeroverfelt finder
du længere nede ad vejen
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SKOLEPENGE
& ANDRE UDGIFTER
Skolepenge
Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus er en friskole og et privat gymnasium. Det
betyder blandt andet, at det hver måned koster et beløb at gå her på
skolen. Skolepenge (og eventuel betaling for SFO og andre udgifter)
opkræves hver måned i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Skolens
bestyrelse har det formelle ansvar for skolens økonomi, og det er således
bestyrelsen, som fastsætter beløbet på skolepengene.
Andre udgifter
Udover skolepengene skal der påregnes udgifter til klasserejser, farver,
sangbog, fyldepen, eventuel instrumentleje m.v.
Ved udmeldelse
Udmeldelse meddeles skriftligt til klasselærer og kontor, og
betalingsbetingelserne er løbende måned + 3 måneder.
Tilskud til skolepenge og transport
Alle forældre får, ved skoleårets begyndelse, et ansøgningsskema vedr.
fripladstilskud og befordringstilskud. Fripladstilskuddet fra
fordelingssekretariatet er indtægtsbestemt. Tilskuddet beregnes ud fra
årsopgørelsen året forinden, og det fratrækkes herefter skolepengene i
januar, februar, marts, april, maj og juni måned. Befordringstilskuddet
ansøges i starten af skoleåret og fratrækkes skolepengene som et samlet
beløb i juni måned.
Søskendemoderation
Her på skolen tilbyder vi søskendemoderation. Det vil sige fuld
skolepengebetaling for første barn og reduceret skolepengebetaling for
eventuelle søskende. Det er en betingelse, at børnene har samme
bopælsadresse. Af samme grund skal man give besked til kontoret, hvis
søskende ikke længere har fælles folkeregisteradresse.
På www.steinerskolen-aarhus.dk kan du finde de aktuelle beløb for
skolepengene og andre udgifter.
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SKOLENS OPBYGNING
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SKOLENS LEDELSE

Ivone Grene
Rektor

Jørn Bendixen
Skoleleder

Mads Engelbrecht
Underskoleleder

Jens Noe
Overskoleleder

Jackson Nganga
SFO-leder

Poul Fasdal
Administrationsleder

Anne Bendixen
Underskolekoordinator
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SKOLENS
BÆRENDE KRÆFTER
Skolebestyrelsen
Bestyrelsens opgave er i tæt samarbejde med ledelsen og lærerkollegiet
at skabe rammerne for et godt og nærende pædagogisk miljø, hvor vores
skole og undervisning tager afsæt i Rudolf Steiners pædagogik og
menneskesyn. Bestyrelsen er sammensat af syv til elleve medlemmer.
Fem til syv medlemmer er valgt af skoleforeningen og fire medlemmer,
samt en suppleant, er valgt af forældrekredsen. Bestyrelsen mødes cirka
seks gange årligt og påtager sig, ud over de formelle opgaver, at være
initiativtagere til og deltagere i en del af skolens faste arbejdsudvalg.
Bestyrelsen indkalder hvert år i maj forældre og ansatte til årsmøde
(generalforsamling), hvor regnskab og årsberetning fremlægges.
Årsmødet er samtidig et forum for fremlæggelse af visioner og debat om
skolen. På årsmødet vælger forældrene medlemmer til bestyrelsen,
ligesom forældrenes tilsynsførende vælges.
Skoleforeningen
Foreningen består af alle nuværende forældre samt de tidligere forældre,
venner og ildsjæle, som aktivt vælger at være en del af Skoleforeningen.
Som forældre på skolen bliver du således automatisk kontingentfrit
medlem. Skoleforeningen har til formål at udbrede kendskabet til Rudolf
Steiners pædagogik og idégrundlag, samt at muliggøre pædagogikkens
fortsatte udvikling i Aarhus, såvel som på landsplan. Den har også til
formål at fremme det kulturelle og sociale liv blandt skolens elever,
lærere og forældre. Skoleforeningen har, siden skolen blev grundlagt,
været afgørende for skolens likviditet og udvidelsesmuligheder. Den
årlige Julebasar og lejeindtægter fra bl.a. Strandvejen 96 (lejes af
Steinerbørnehaven Solhjem og ejes af skoleforeningen), danner det
økonomiske grundlag for skoleforeningens virke. Skoleforeningens
bestyrelse er sammensat af tidligere og nuværende forældre og lærere.
Bestyrelsen mødes cirka en gang om måneden og arbejder i øvrigt
uafhængigt af skolens bestyrelse. Der afholdes et årligt medlemsmøde,
hvor regnskabet fremlægges, oftest i forbindelse med skolebestyrelsens
årsmøde.
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Samarbejdsudvalget
Skolen har et samarbejdsudvalg, som mødes den sidste mandag i
måneden. Hovedopgaven er deling af og bevidsthed om al tværgående
samarbejde på skolen. Udover ledelsen deltager fx også skolens
tillidsrepræsentanter, AM-repræsentant, administration, SFO-leder og hvem
der ellers kunne være relevant ift. dagsordenen.
Forældrekredsen
Forældrekredsen er en fælles betegnelse for alle jer engagerede forældre
som, om nogen, er en del af skolens bærende kræfter. Forældrekredsen
spiller en helt afgørende rolle for skolens liv og samarbejdet mellem skolen
og hjemmet. Forældrekredsen er blandt andet med til at vælge skolens
bestyrelse og tilsynsførende til årsmødet, hvor alle forældre er velkomne.
Desuden har forældrekredsen altid ret til indsigt i skolens økonomi i form af
godkendte regnskaber og fastlagte budgetter.
Tilsynsførende
En friskole er en skole, der inden for den almindelige lovgivning har sin egen
målsætning og tilgang til, hvordan den vil leve op til denne målsætning. Dog
kræves det, at en friskole har en tilsynsførende ansat, som årligt besøger
skolen, følger undervisningen og skriftligt aflægger en rapport, der bevidner
over for undervisningsministeriet, og offentligheden
i det hele taget, at skolen kan stå mål med de faglige krav og resultater, der
forlanges i folkeskolen og på en ungdomsuddannelse. Den tilsynsførende er
forældrenes tilsynsførende og vælges af forældrene på årsmødet.
Steinerskolerne i Danmark
De danske Rudolf Steinerskoler er samlet i en sammenslutning af frie Rudolf
Steinerskoler i Danmark, dette under navnet Steinerskolerne i Danmark.
Steinerskolerne i Danmark danner rammen om et fælles arbejde for landets
Steinerskoler. Skolernes repræsentanter i Steinerskolerne i Danmark
mødes cirka to gange årligt, hvoraf det ene er foreningens årsmøde. På
møderne drøftes aktuelle emner, og det fælles arbejde på politiske,
pædagogiske og administrative områder koordineres. Steinerskolerne i
Danmarks bestyrelsesmedlemmer er valgt blandt repræsentanter fra
skolerne. Læs mere her: https://www.steinerskolerne.dk/.
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Skolens administration & tekniske personale
Kontoret er bemandet af en skolesekretær, en
forretningsfører og en kommunikationsmedarbejder.
Kontoret håndterer daglig drift, fysiske, telefoniske og
skriftlige henvendelser, elevoptag, udmeldelser,
skolepengeopkrævning, kasseekspeditioner, betaling af
fakturaer, budgetlægning, økonomistyring, bogholderi,
løn til skolens ansatte, forsikringsforhold, opdatering af
SkoleIntra, hjemmesiden, sociale medier, intern og
ekstern kommunikation, PR, eventkoordination, grafisk
arbejde, ledelsesunderstøttelse mm. Skolens tekniske
personale består af en pedel og flere pedelmedhjælpere.
Deres arbejdsområder er vedligehold af bygninger og
udenomsarealer samt medhjælp til skolens
arrangementer.
Åbningstider: Hverdage kl. 8.00-13.00
Mail: kontor@rssaarhus.dk
Telefon: 86 14 09 00
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KOMMUNIKATIONSVEJE
Det er vigtigt, at man henvender sig til de rette, når man har noget på
hjerte. Det kan være en bekymring eller klage, spørgsmål til skolepenge eller
måske har man som forældre brug for at komme i kontakt med sit barn i
løbet af skoledagen.
ForældreIntra & LUDUS
Den primære kommunikationsvej mellem skolen og forældrene går
igennem ForældreIntra. Det gør sig gældende for både forældre til
grundskoleelever og forældre til Steiner HF-elever. Her udsendes
fællesbeskeder fra skolen til forældrene samt beskeder m.m. fra den
enkelte klasselærer til klassens forældre. ForældreIntra kan tilgås via en
browser, men det kan med fordel også downloades som en app til mobilen.
Således kan man sætte notifikationer til, så det er nemt at holde sig
opdateret. Det er vigtigt, at ForældreIntra kun bruges til korte informationer
og beskeder - ikke som et socialt medie eller debatforum. Husk at give
kontoret besked, hvis du ændrer e-mail, postadresse eller telefonnummer.
LUDUS er de ældste elevers (9. klasse til 2. HF) informationsplatform. Den
bruges til registrering af fravær, lektier og daglige beskeder. Forældre til
elever på disse klassetrin bruger stadig ForældreIntra som deres primære
kommunikationsplatform.
Ved bekymring eller klage
Al henvendelse til skolen går primært igennem klasselæreren, dernæst
afdelingslederen og endelig skolelederen eller rektoren, hvis opgaven ikke
er håndteret i et tidligere led. Er man som forældre endt i et problem eller
en konflikt på skolen, og føler man ikke, at det kan løses i samråd med
klasselæreren, kan man således henvende sig til ledelsen, som vil tage sig af
opgaven. Klager til bestyrelsen kan ske i principielle sager dvs. ved klager,
som ikke omhandler pædagogiske spørgsmål, eller hvis kontakten til lærer
og ledelse ikke fører til afklaring. Man har mulighed for at invitere en
bisidder med til møder vedr. konflikter. I særlige tilfælde vil der blive taget
referat fra mødet, som ledelse, bestyrelse og forældre efterfølgende
modtager.
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KONTAKTINFORMATIONER
& SOCIALE MEDIER
SKOLENS KONTOR
Åbningstider: Hverdage kl. 8.00-13.00
Mail: kontor@rssaarhus.dk
Telefon: 86 14 09 00
SKOLENS HJEMMESIDE
Se skolens hjemmeside for kontaktoplysninger, åbningstider,
skolepengeoversigter og meget mere.
FACEBOOK & INSTAGRAM
Husk at følg både Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus og Steiner HF på Facebook
og Instagram. Her poster vi hver uge både informativt og hyggeligt indhold
fra skolens liv og hverdag – og det er så dejligt, når vi kan mærke, at
forældrekredsen følger med. Hvis man selv har nogle gode billeder fra livet
på skolen, fra et skolearrangement eller måske fra skole- eller
klasserelaterede fritidsaktiviteter, som man gerne vil dele, så er alle varmt
velkommen til at sende dem til skolens kommunikationsmedarbejder.

Hjemmeside
Rudolf Steiner-Skolen & Steiner HF:
www.steinerskolen-aarhus.dk
Facebook
Rudolf Steiner-Skolen: Rudolf Steiner-Skolen Aarhus
Steiner HF: Steiner HF Aarhus
Instagram
Rudolf Steiner-Skolen: rudolfsteinerskolenaarhus
Steiner HF: steinerhfaarhus
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KÆRLIG HILSEN

