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Velkommen til Kristofferskolen
Kristofferskolen er en grundskole for 0.-9. klasse, der
underviser efter Rudolf Steiners pædagogik.
Rudolf Steiner (1861-1925) var en østrigsk filosof, der
inspirerede til udviklingen af blandt andet biodynamisk
landbrug og steinerpædagogikken.
Steiner lagde vægt på at inddrage den åndelige verden som
del af menneskets hele virkelighed, ved siden af den
fysiske, materielle verden.
Således også i pædagogikken. Steinerpædagogikken
lægger vægt på at hjælpe det enkelte barn, som individ og
som del af et fællesskab, med at udvikle sin egen vilje og
sin egen vej igennem verden.
I den forbindelse fokuserer steinerskolen blandt andet på at
introducere eleverne til de fortidige kulturer, som indgår i
nutidens kulturarv. Samt at sidestille håndens og hjertets
arbejder med hovedets læring, for eksempel i kunstneriske
og kreative aktiviteter. Desuden at tilrettelægge
undervisningen, så den afspejler kristne værdier som
næstekærlighed.
På de følgende sider kan du få et indblik i, hvordan
steinerpædagogikken udfolder sig på de forskellige
klassetrin.
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Fra himlen er jeg kommet
på jorden står jeg nu
i hele vide verden vi mødes jeg og du
Vi leger med hinanden
blandt træer og dyr og sten
Den kære sol os varmer
bringer lys i hjertet ind

Dette lille morgenvers starter dagen
i Børnehaveklassen
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Skoledagen
Hver dag begynder med fælles morgensang i salen, hvor
årstidens kendte sange og salmer synges og klasserne
skiftes til at vise hinanden små glimt fra undervisningen.
Derefter begynder hovedfagsundervisningen, som varer fra
ca. 8.40 – 10.20. Her undervises periodisk i samme fag,
f.eks. dansk. Derefter undervises i et andet fag, f.eks.
geometri, matematik, historie, biologi, kemi, geografi, osv.
Denne vekslen mellem fagene kaldes periodeundervisning
og hver periode varer 3-4 uger. Det giver på én gang
mulighed for fordybelse i stoffet og en befriende variation i
løbet af året.
Hovedfag begyndes oftest med en rytmisk del, hvor der
spilles på fløjte og blandt andet øves de kommende
morgensange eller recitationer af vers, rim eller mindre
tekststykker. I de mindste klasser spilles på pentatonfløjte,
senere kommer sopran, alt og tenorfløjterne til.
Efter hovedfag følger fagtimerne, det vil sige de sproglige,
håndværksmæssige, kunstneriske fag. Desuden er der
indlagt særlige øvetimer i dansk og regning. Det er vigtigt
at der er en balance mellem de tankemæssige,
håndværksmæssige og kunstneriske fag i løbet af dagens
og ugens undervisning.
Sprogtimerne omfatter engelsk og tysk, som eleverne lærer
fra 1. klasse. Sprogtimerne på de yngste klassetrin består
mest af vers, rim, små skuespil og sanglege. Fra 4. klasse
kommer den grammatiske sprogundervisning til.
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Børnehaveklassen
Børnehaveklasseåret er det første år på skolen for børnene,
og det er det også for jer nye forældre. Man skal som
familie lære skolens liv og rytme at kende. Det er vores
ønske, at I vil være med til at sætte jeres præg på vores
skole.

Det er året, hvor klassen bliver dannet og klassens ånd og
fællesskab begynder at tage form. Det er vores mål at
skabe trivsel og tillid i hverdagen for jeres børn, så vi kan
sende dem videre op i skolelivet med entusiasme,
nysgerrighed og lysten til at lære endnu mere.
Skoleåret bygger bro til 1. klasse, børnene lærer at indgå i
et klassefællesskab, med alt hvad det indebærer. De øver at
vente på tur, at markere inden man taler, lytte til de andre
og de lærer at holde sig lidt tilbage, for at være en del af
klassefællesskabet.
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Den faste rytme vi har i børnehaveklassen, giver barnet en
tryg hverdag, hvor det bliver enkelt at orientere sig. l stedet
bruges der kræfter på sanselige oplevelser i den frie leg og
ved at lave håndværk, håndarbejde, male, eurytmi samt alle
de forberedende aktiviteter op til årstidsfesterne.
Vi øver forskellige færdigheder, så følelsen af at kunne
mestre en opgave vokser. Ordsproget, ”øvelse gør mester”,
bruger vi flittigt.
Guðrun Olsen.
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1. klasse
I steinerskolen har vi tradition for, at den rigtige skolestart
er 1. klasse. Det er starten på livets anden syvårsperiode,
børnehavetiden er slut, og vi kan begynde på lærdom på
anden vis end tidligere.
I 1. klasse sker der noget nyt samtidigt med at meget er
velkendt fra børnehaveklassen. En, for børnene, vigtig ny
ting er, at man nu holder frikvarter i den store skolegård.
Dog holder de sig til hjørnet bag klassen, her er små
udemiljøer, der danner en tryg ramme om legen.
Der skal også læres bogstaver, et ad gangen, og de fire
regnebrødre flytter ind i deres små huse bagest i klassen.
Snart skal klassen også begynde at spille på den pentatone
fløjte.
Meget sker i løbet af 1. klasse. Her lever eventyret stærkt
gennem daglige fortællinger og skaber læringsrum for
bogstaverne og de 4 regningsarter. Det er et vigtigt
grundlag for den rejse gennem skolelivet, eleverne nu har
taget fat på.
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I dette første skoleår er det rigtig vigtigt at få oparbejdet
et godt fællesskab, hvor man føler sig sikker og tryg – uden
det, lærer man intet. Så overskriften for 1. klasse er "At lære
at gå i skole". I klassen, i denne første tid, kigger vi fremad
på skoleåret i form af et vers, vi reciterer:

Nu er det endelig 1. klasse
vor pladser vi har fået.
Med samlede fødder og helt af
os selv
bag stolen vi stille har stået.
Og vi skal lære så mange ting
den lige og den krumme.
Og eventyr om brødre tre
hvor den yngste de kalder for
“dumme”.
Om prinsesser, drager, sværd
og trolde
og hekse med lange næser.
Og gamle mænd og modige
folk
der med nordenvinden blæser.
Og hør’ der kommer endnu
mer’
som A og I og O.
Og 5 og 8 og minus og gange
og at 6 kan vær’ 4 og 2.

Og strikkepinde og garn der
driller
og masker som kommer og
går.
Og fløjte og sange og sjove
lege
med klap på skulder og lår.
Vi skal også ha’ frikvarter
der lege vi kan rigtig godt
Hvad end der er sol, eller slud
eller sne
eller regnvejr så sjaskende
vådt.
Vor lærer hun sir’ - at i første
klasse
– på hende vi sagtens kan
stole.
At vigtigst der er det, at vi i år
skal lære at gå i skole.

Marie Lassen og
Anna Hollensberg Hartkopp.
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2. klasse
I 2.klasse fortsætter vi det gode arbejde med at lære at
regne, skrive og læse. Vi fører de fire regningsarter videre
i et større talområde. I dansk går vi fra at skrive de store
latinske bogstaver, til at skrive både store og små bogstaver
i en mere fuldendt skrift.
Fortællestoffet er i 2.klasse er dyrefabler og legender. Det
kan f.eks. være fortællingen om Sølvfaks, der er historien
om en norsk skovkat, en rejsefortælling set fra kattens
perspektiv. Det kan også være fortællinger som ”Nils
Holgersens rejse”. Historierne bearbejder vi, når vi
genfortæller, skriver og tegner i vores hovedfagshæfter.
Efter dyrefablerne følger legenderne. Simplicia, Raniero og
Den hellige Frans af Assisi. Legenderne bidrager med
noget ædelt og rent, som vi mennesker selv stræber efter.
Marie Lassen

marts 2021
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I den første danskperiode skal eleverne lære alle de små
bogstaver. Derefter skal de lave skrive/læsebøger ud fra
fortællestoffet. Vi arbejder først med genfortælling af
gårsdagens fortællestof. (Dermed også med tekstforståelse
og formulering). Så skriver vi, og til sidst læser vi det
skrevne sammen.
I regning øves der fortsat tabeller, som bliver hoppet,
klappet og sunget. De fire regningsarter bliver øvet med
hjælp af regnebrødrene og regnebønner. Det meste foregår
ved hjælp af hovedregning, men nu skal regningen også
begyndende automatiseres i det skriftlige. Som noget nyt
skal positionssystemet indføres, og eleverne skal lære
klokken.
I sprogtimerne er hovedvægten stadig lagt på den
mundtlige, legende og musikalske indlæring af sproget. I år
har eleverne fået bøger, og vi skal så småt begynde at
skrive lidt på tysk og engelsk.
I håndarbejde skal vi hækle todimensionelt. Men hvad vi
skal hækle, skal eleverne høre fra os og I vil nok kunne se
noget til maj på udstillingen.
Heidi Sletterød og Mette Hansson.
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3. klasse
3. klasse er 'gøre' året. Håndværkeråret.
Børnene bliver bekendt med de primære erhverv som
blandt andet fisker, smed, bonde og jæger.
De kommer til at prøve kræfter med mange slags praktiske
gøremål og høre mange historier fra gamle dage. Vi skal så
og høste, pløje og grave. Sylte og bage, væve, karte og
spinde uld. Smede vægte og bygge noget (endnu uvist
hvad, men vi har mange gode ideer :-).
I regning er det nye tema mål og vægt. De vil smede en
vægt og måle med gamle målenheder; Hvor mange tommer
er min fod, hvor mange fod er garderoben, hvor mange
alen er salen, hvor mange favne er skolegården mon?
I dansk øver vi håndskrift og lærer sammenhængende
skrift. Vi prøver at skrive med forskellige skriveredskaber
som fjerpen, griffel og fyldepen. Vi øver læsning og let
stavning, skriver små historier og introduceres til den første
grammatik.
Her i løbet af det 3. skoleår går børnene igennem en
identitetskrise. I steinerskolerne kalder vi denne periode
for Rubicon. De oplever sig adskilt fra verden og kan have
dybe følelsesmæssige reaktioner på dette. De vurderer
relationerne, de har med andre, og reflekterer over dem.
De kan opleve en dyb ensomhedsfølelse, en forladthed, og
at ingen forstår dem. Det er af yderste vigtighed, at vi
voksne kan rumme, favne og møde barnet kærligt og
forstående, så de trygt kan komme over på den anden side
af deres Rubicon. Det, der så opstår, er en ny form for
vågenhed i barnet, og at de udvikler en bevidsthed om
marts 2021
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deres eget jeg. Dette er begyndelsen på en ny fase i deres
liv.
Fortællestoffet giver både næring, spejler og vækker
genkendelse hos børnene. Historier fra Det Gamle
Testamente; Skabelsen, uddrivelsen af paradiset, Josef og
hans brødre, Kain og Abel. Noas ark. Højtlæsningsbøger i
klassen som brødrene Løvehjerte og Mio min Mio går dybt i
dem. De forstår netop disse historier på et dybt sjæleligt
plan i denne alder.
Her i 3.klasse skiftes den pentatone fløjte ud med en
blokfløjte. Som noget helt nyt, er vi de første, der får lov til
at prøve faget musikkarrusel. Her er klassen delt i fire
grupper, der – på skift igennem året – vil lære at spille lidt
på fire forskellige instrumenter. Instrumenterne er klarinet,
tværfløjte, cello og violin. I slutningen af året skal eleverne
vælge et af instrumenterne, som de så skal spille videre på i
klasseorkesteret næste skoleår.
Heidi Sletterød
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4. klasse
I 4. klasse befinder eleverne sig aldersmæssigt midt
mellem at være halvstore børn og den begyndende
pubertet. Det skal undervisningen naturligvis også tage
udgangspunkt i, og derfor bliver indholdet i fagene mere
konkret fagligt.
Historieundervisningen bliver mere faktuel, som når
eleverne for eksempel hører om vikingernes færden rundt i
Europa. Hvordan de levede i vikingelandsbyer rundt
omkring i Danmark, hvordan deres tøj så ud, hvad de
levede af, og så videre.

Det samme gælder de andre fag, som for eksempel i male/tegnetimerne. Her får eleverne direkte anvisninger, som
de skal følge, både i farvevalg, men også i motiv.
marts 2021
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I matematik skal de nu bevæge sig rundt mellem de fire
regningsarter med en vis lethed og tabellerne skal ”sidde
på rygraden” som man siger, for nu skal de også til at lære
at regne med brøker, der kommer til at lægge sig op ad
decimalregningen senere.
Det tyske sprog har børnene haft siden 1. klasse, og nu
kender de tonerne og lydene i sproget, og de har lært at
læse lette tekster. De skal nu til at lægge mærke til, hvordan
ordene staves, for eksempel i de forskellige tider. Dermed
lægges noget af ”leg og lær” indholdet, der har været
centralt i undervisningen i 1.-3. klasse, lidt på hylden.
Som hovedfag indgår blandt andet en geografiperiode. Man
kan sige, at indholdet i 4. klasse går fra det nære i det lokale
samt Danmark, og derfra går man i de kommende skoleår
længere og længere ud i verden. Derfor får klassen til
opgave at finde frem til, hvor familiemedlemmer, venner og
bekendte bor, eller hvor man har været på ferie, ved at
krydse det af på hver sit kort.
Geografi handler også om at kende de fire himmelretninger
og vide, hvor de er på kortet. En anden opgave er at tegne
og beskrive elevens vej til skole, altså se hele billedet med
vejnavne oppefra. Geografi er et bredt fag og handler også
om, at kende andre folk og kulturer.
Nanna Ramnæs og Lisbeth von Spurr.

Nordens gude- og heltesagn følger os gennem 4.klasse.
Eleverne lytter til fortællinger og læser om de gamle sagn,
– de vil skrive, tegne, male, recitere stavrim, lave
runestave, spille skuespil, osv. Det er et univers, som griber
en 4. klasses elev: Der er saft, kraft og humor!
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Malerierne er malet af 4.klasse efter fortællingen om Asken
Yggdrasil, - træet som rummer hele verden!
Mette Jacobsen
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5. klasse
Det nye morgenvers i 5. klasse begynder således: ”Jeg
skuer ud i verden…” og slutter med ”… at al velsignelse og
kraft til arbejde og til lærdom må vokse i mit indre.”
For at kunne forstå den verden jeg lever i, må jeg
beskæftige mig med den, dens begreber og fænomener –
og handle i den.
I historie skal vi arbejde med de gamle flodkulturer –
Indien, Ganges og Buddha. Persien, Tigris/Eufrat og
Zarathustra. Egypten, Nilen og de egyptiske guder og
senere Det Antikke Grækenland. Og vi skal høre
fortællinger og legender derfra.
Et nyt element i matematikundervisningen er
frihåndsgeometri. Geometri er opstået ud fra et behov for
jordmåling skabt af de gamle flodkulturer, egyptere og
babyloniere cirka 3000 år før vores tidsregning. De var
agerbrugere langs floderne Nilen og Eufrat/Tigris, og
havde brug for at måle deres marker op. Geometri er første
gang beskrevet af en græker i år 400 før vor tid.
Senere skal vi vende blikket mod de nordligere
himmelstrøg. I geografi skal vi beskæftige os med de
nordiske lande, og vi skal synge og sige vers på de
nordiske sprog.
I botanik skal vi tegne og skrive om svampe, blomster,
deres geometri og vi skal lære at skelne de mest
karakteristiske danske træer fra hinanden.
Carina Frederiksen.
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En af de store hovedfagsperioder i 5. klasse er
plantekundskab. Vi begynder i det små med mosplanterne
og arbejder os frem til træerne og blomsterne. Undervejs
bliver der talt meget om vind og vejr, og om hvordan det
præger den enkelte plante; hvor den vokser med
jordbundsforholdene, og så videre.
Man prøver som lærer at få verden til at hænge sammen for
eleverne. Give dem et overblik over den verden, de lever i.
For eksempel når man underviser i nordisk geografi i 5.
klasse: Sverige, Norge, Finland, Færøerne, Island og
Grønland – Danmark havde de om i 4. klasse – mærker man
straks elevernes interesse for at få viden om de lande, de
har hørt så meget om, men ikke altid ved så meget om.
De suger viden til sig og undrer sig blandt andet også rigtig
meget over for eksempel sprogenes forskelligheder. I det
hele taget er 5. klasses undervisning en lang odysse, hvor
marts 2021

19

2021 # 1

Rundt om Kristofferskolen

eleverne oplever helt nye sider af livet, og af sig selv. Til
stor glæde for dem selv, når de ”lander hjemme”, stærke
og styrkede ved at have overvundet de værste farer. Så er
glæden stor.
Lisbeth von Spurr.
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6. klasse
I 6.klasse er geologi – og senere fysik – fag, hvor vi tager
hul på fænomenernes årsager og virkninger, og i
forbindelse med geologi tager vi på lejrtur til Bornholm.
Bornholm, fordi der kan vi se og opleve både magmatiske
og de metamorfe bjergarter i den vilde natur, fordi de
stikker op hist og her i form af klipper.

marts 2021
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Det romerske imperiums historie indgår også i pensum for
6.klasse, fordi både fænomenernes årsag og virkning, og
vores kulturs historie, med dens personers handlinger og
konsekvenser, heraf spejler den sjælelige udvikling, barnet
står overfor.
Det er svært at skulle overskue konsekvenserne af sine
valg, og dog sættes børnene overfor at skulle træffe valg (et
led i deres egen erfaring med den verden, de lever i), som
har stor betydning for dem. Hvert valg betyder, at de skal
forholde sig til en grænse mellem dem selv og verdenen,
en grænse som de kan have svært ved at se.
Citat fra Antologi om Steinerskoler s. 62 afsnit: På vej til
ungdommen:
”I 6.klasse sker en forvandling med børnene både fysisk
og sjæleligt, som er begyndelsen til de næste mange
års indre og ydre forandringer, mens børnene udvikler
sig fra børn til voksne. Deres dømmekraft og
selvstændighed erstatter gradvist den tidligere autoritet
som de voksne repræsenterer, og i stedet bliver faget
og klassens fællesskab det centrale”.
6. klasse er derfor en pædagogisk milepæl set i lyset af
tænkningens udvikling, fordi fænomenernes årsag og
virkning øver barnets evne til at tænke abstrakt, hvilket
giver større frihed og åbenhed i erkendelsen. Dette er et
vigtigt skridt på vejen til tankens frigørelse fra den konkrete
sanse- og erfaringsverden, så tænkningen kan bevæge sig
mod en helhedsforståelse, fordi helhedsforståelse giver
handlingskompetence og skaber muligheder for at skabe
den verden, man gerne selv vil være en del af.
Carina Frederiksen.
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7. klasse
7. klasse er på mange måder et fantastisk skoleår i
Steinerskolen.
Her er fokus på to forskellige fagområder, som hver på
deres måde bidrager til, at eleven stiller sig selv bevidst ind
i verden.
Fagområderne er de store opdagelsesrejser og
renæssancen i 1500-tallet, hvor man fra Europa sejlede
jorden rundt, og på den måde udforskede og underlagde
sig ”hele verden”. – Verden, således set ud fra et
europæisk historisk og geografisk perspektiv.
Ydermere er der fokus på astronomien. Det vil sige en
nutidig og moderne rejse ud i, og udforskning af universet.
Omkring 7. klasse bliver elevernes følelsesliv typisk stærkt,
og der vågner ofte en bevidsthed om, at de selv er et ’jeg’
her i verden. Det giver de unge mennesker et behov for at
forstå og forholde sig kritisk til deres omverden og dens
sammenhænge, men samtidig også et behov for at blive
rummet i deres følelser.
Ved læsning af Steiners tekster fremgår det, at den bedste
måde at støtte op om de unge mennesker bl.a. er ved at
holde et stringent og logisk fokus i det faglige stof. Dels
fordi det giver tryghed i en verden, hvor de har mange
følelser, dels fordi det understøtter de unges behov for at
forstå verden – i denne alder lader de sig ikke spise af med
’fordi den voksne siger det’ eller ’sådan har man altid gjort’.
De ønsker at undersøge og afprøve virkelighedens
holdbarhed, og det skal de have lov til. Derudover skal de
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unge have mulighed for at sætte deres eget præg, selv
undersøge, stille kritiske spørgsmål og få gode svar.
Dia Fleming.
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Udskolingen: 8. og 9. klasse
Undervisningen i 8. klasse er tilrettelagt, så der inden for
hvert fagområde sker en opsamling af pensum fra 1. til 7.
klasse, således at de basale færdigheder bliver trænet
endnu en gang. Men 8. klasse er også en introduktion til
udskolingen, hvor det analyserende element kommer mere
og mere i fokus.
Nu skal der sættes spørgsmål ved ting, som tidligere i et
eller andet omfang er blevet taget for givet. Humor,
forståelse, tro på den gode hensigt og udviklingspotentialet
hos den enkelte, er nøgleord for udskolingslærerne i 8. og
9. klasse. Der skal skabes rammer, som fremmer
motivationen, samtidig med at der skal være en
kultiverende fasthed og stilles udfordrende opgaver.
Eleverne skal bruge mange kræfter på at forstå sig selv, og
derfor tages der i undervisningen emner op, som kan give
mulighed for at genkende deres egen situation.
Det faglige er i centrum i udskolingen, men pensum er
tilrettelagt således, at der også i høj grad sker en udvikling
af menneskelige kvaliteter; som en sund dømmekraft,
dynamisk/kreativ tankegang og stimulering af
handlekraften. Hovedfagsforløbene kommer til at omfatte
litteratur, matematik, historie, biologi, fysik, kemi, geografi
og økologi. De faste ugentlige fagtimer består af dansk,
matematik, engelsk, tysk, orkester, eurytmi, idræt og fire
lektioner håndværk. Og som noget nyt fra skoleåret 2020-21
en fælles kortime med 9. klasse.
Håndværkstimerne er nu ikke længere to ugentlige timer
men fire, og der veksles ikke mellem sløjd og håndarbejde,
men andre discipliner som arbejde med læder, stoftryk og
praktiske elevøvelser i fysik og kemi.
marts 2021
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8. klasse tager på en landbrugstur og arbejder i en uge på
et landbrug. Det sker i forbindelse med økologiperioden.
Det handler dels om kropsligt at forstå, hvad det vil sige at
arbejde på et landbrug, dels om at få øje på og forbinde sig
med processerne fra råstof til produkt, og at opleve hvad
der ligger af arbejde og viden bag den emballerede mad,
man lægger i indkøbskurven.

'Fra råstof til produkt' handler den store 2 måneders opgave
i 8. klasse også om. Her vælger eleven frit et råstof/produkt
og arbejder sig teoretisk og praktisk igennem processen.
Det kan være fremstilling af sæbe, creme, lakrids,
tandpasta og meget andet.
Som klasseledere og i det hele taget som voksen må man fra
nu af stå på en anden måde overfor eleverne. Man må med
al sin livserfaring i bagagen være til rådighed, og være den
som stiller spørgsmål og ser ind bag facaden, for man kan
ikke ”læse” eleverne så let som tidligere. Det, man
26
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umiddelbart ser i det ydre, er ofte modsat af, hvordan
eleven faktisk har det. Et roligt ydre kan godt indeholde
indre kaos. Tænk bare på den ”rolige” dreng, som har
glemt skoletasken og klarinetten ved busstopstedet og
glemt lektierne derhjemme. Eller omvendt, pigen med
check på det hele udadtil, som bryder sammen, fordi en af
veninderne ikke hilste.
Det er en tid med store personlige udfordringer, men også
en tid med – man kunne næsten kalde det – magi i luften,
hvor man som lærer får lov til at medopleve den enkeltes
første spæde skridt ind i voksenlivet.
Dia Fleming og Carina Nilsson

En landbrugstur giver både sorte negle, intense ”Nårrrh”-øjeblikke og
indblik i nutidens madproduktion. Fotos: Poul Erik Vase Pedersen.
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9. klasse
9.klasse er det sidste skoleår på Kristofferskolen. I juni får
eleverne et vidnesbyrd og en bøllehat med blomster på, og
så er det afsted ud i verden. I begyndelsen af skoleåret er
den bevidsthed heldigvis endnu ikke landet i klassen, de
har jo også et spritnyt spændende år foran sig:
I starten af september er der håndværksuge, hvor de
sammen med 8. klasse i en hel uge kun skal lave håndværk,
for eksempel sandstøbning i bronze og sølv ud fra egne
modeller.

Snart efter er der Michaelspil hvor 9. klasse skal bære
hovedrollerne.
Det pædagogiske tema for året er den tænkende
dømmekraft, en bevidstgørelse af den tænkende evne til
selv at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert.
Selvstændiggørelse, hvor de lærer af deres egne
observationer og ikke blot tager lærerens ord for givet. De
kommer til at beskæftige sig med stof, de har haft før, men
nu fra et andet og mere bevidst perspektiv.
28
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For eksempel kommer de til at have kunsthistorie, hvor vi
bevæger os igennem hele kunsthistorien med ægyptere,
grækere, romere, renæssance, the lot, helt op til nutiden. Vi
prøver ud fra de forskellige tiders kunst at uddrage,
hvordan synet på mennesket har været, og hvorfor de har
udtrykt sig på den måde de har gjort.
Vi kommer til at prøve at tegne med et
middelaldermenneskes tankegang, og hvordan det føles at
male kubistisk eller ”actionpainting”. Og meget andet…

Efter jul plejer bevidstheden om, at det lakker mod enden at
vågne: ”Guud, det var vores sidste basar og sidste gang vi…
osv”. Vi prøver en eksamenssituation af i starten af året,
med FSA, folkeskolens afgangsprøver, eller ”For Sjov Altså”
som vi kalder den. En uge i erhvervspraktik leder dem også
på vej.
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Året slutter af med lidt af et festfyrværkeri:” Det store
skuespil” og geologituren til Island. Eleverne kommer selv
til at være med til at vælge, hvad vi skal spille, og vi giver
den hele armen med musik, scenografi, kostumer, lejet lys,
og hvad vi ellers kan finde på.

Og til sidst er der kun Gallamiddagen og vidnesbyrdet og
bøllehatten tilbage, men der er heldigvis lang tid til endnu,
når eleverne starter i 9. klasse.
Helene Holmes.
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Lillebjørn, en legeoase
Lillebjørn er en oase for fri leg, hvor fantasikræfterne kan
udfolde sig uden forstyrrende elementer. Der opstår et
frirum, hvor der er rig mulighed for at udfordre sig selv. Der
findes ikke legetøj, derimod findes der værksteder med
redskaber til selv at skabe sit legetøj.
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Der er mange gode kroge, hvor børnene selv kan
strukturere legen, uden konstant opsyn af en voksen. Der er
tid og rum til at gøre sig sine egne erfaringer. De ved altid,
hvor der er en voksen, der er klar til at hjælpe til i en
konflikt, til at trøste eller til at sætte plaster på et sår.
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Der klatres i træer, svinges i reb, der håndteres redskaber,
som snitteknive og stemmejern. Det er i den risikofyldte leg
i trygge omgivelser, at barnet lærer at udfordre sine
grænser og får mulighed for at afprøve sin formåen. Troen
på egne evner og følelsen af mod vokser, og det smitter af
på andre områder i skolelivet.
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Legen afbrydes kun af "ring". Maden smager altid dejligt, i
godt selskab og i hyggelige omgivelser.

Der er altid tid til en lille snak om stort og småt, når du
henter dit barn. Vi glæder os til at kunne byde jer forældre
på kaffe.
Hilsen alle fra Lillebjørn.
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IT i undervisningen
Kristofferskolens holdning til IT er meget klar: Mobiler,
tablets og computere hører ikke hjemme i undervisningen
før 6. klasse. I de ældste klasser – fra 6. til 9. klasse – er det
til gengæld på sin plads at integrere IT i undervisningen på
en måde, så eleverne kan blive herre over deres IT snarere
end, at det er IT som vil blive styrende for deres liv, i et
usundt afhængighedsforhold.
Steinerskolerne i Danmark er i gang med at udvikle en
fælles læreplan for steinerskolernes brug af IT i
grundskolen, som Kristofferskolen også har bidraget til.
Nogle af grundelementerne i denne læreplan er:
❖ 0.-5. klasse: Ingen computere, mobiler eller andre
digitale platforme anvendes i undervisningen.
Digital dannelse sker i form af indirekte IT-dannelse;
udelukkende med analoge midler og metoder, som
forudsætning for en senere udvikling af digital
myndighed.
❖ 6.-9. klasse: Computere, mobiler og andre digitale
platforme introduceres gradvist i undervisningen.
Først ift. social adfærd på digitale medier. Så ift.
kritisk netsøgning. Dernæst ift. konkret anvendelse
af IT-teknik i undervisningen.
❖ Ved afslutningen af 9. klasse: Eleverne skal have
kunnet tilegne sig IT-færdigheder svarende til et PCkørekort: Tekstbehandling, regneark,
præsentationsprogrammer, matematiske
geometriprogrammer inkl. GeoGebra, samt kritisk
netsøgning.
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Efter Kristofferskolen
Hvor går eleverne hen, når de går ud?
Og kan de komme på universitetet efter steinerskolen?
Det er to spørgsmål, som vi ofte får. Svaret på det første er:
Alle mulige steder hen! Fra chefstillinger til beskæftigelse
som funktionærer, rådgivere, konsulenter. Fra
håndværkerjobs til selvstændig virksomhed som skabende
kunstnere.
Svaret på det andet spørgsmål er kort og klart: Ja! – Hvis
eleverne har lavet deres skolearbejde undervejs, og ikke
har haft for meget fravær.
Efter 9. klasse på Kristofferskolen tager mange elever et år
på efterskole, men der er også en del, som går direkte
videre på en ungdomsuddannelse: Teknisk skole, HF –
herunder Steiner-HF – eller gymnasiet.
Eleverne på en steinerskole får ikke karakterer. De får i
stedet et skriftligt ”vidnesbyrd”, som er et lille hæfte med
fagbeskrivelser og faglige udtalelser, hvordan eleven har
arbejdet i alle 9. klasses fag.
Steinerskolens elever skal som regel til en optagelsesprøve
på de ungdomsuddannelser, de søger, og det er vores
erfaring, at vores elever typisk kommer ind. Det er også
vores erfaring, at vores tidligere elever klarer sig rigtig
godt på deres uddannelser, blandt andet fordi de har lært at
arbejde handlekraftigt, tænke selvstændigt og at forstå
stoffet i dybden, fremfor som overfladisk udenadslære.
Vi får også ofte at vide, at vores tidligere elever har mod på
at markere sig i timerne, og at de er vellidte blandt deres
marts 2021
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kammerater, blandt andet på grund af kvaliteter som empati
og kreativ sans.
I løbet af de seneste år har steinerskolen fået sin egen,
anerkendte HF-uddannelse. Der har i mange år eksisteret
en steiner-ungdomsuddannelse med 10.-12. klasse, men nu
er denne uddannelse blevet skrevet ind i lovgivningen som
en formel HF-uddannelse. Denne ungdomsuddannelse
tilbydes på Sjælland af Michaelskolen i Herlev, Vidarskolen
i Gentofte og Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård,
Nordsjælland.
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Kristofferskolens historie
Kristofferskolen er en étsporet skole fra børnehaveklasse til
9. klasse med i dag ca. 240 elever. Skolen blev etableret for
omtrent tyve år siden.
Her kan du læse lidt om skolens historie:

I 1998 lykkedes det en gruppe meget aktive forældre at
danne grundlaget for en Rudolf Steiner skole i Roskilde. Der
havde i en længere årrække eksisteret 4-5 Rudolf Steiner
børnehaver i og omkring Roskilde og det var et stort ønske
hos forældrene der, at deres børn kunne fortsætte på en
Rudolf Steiner skole. Denne gruppe forældre havde i flere
år arrangeret adskillige foredrag om steinerpædagogikken
og der var stor interesse for at grundlægge en ny skole.
De første lokaler blev fundet i den ene ende af Roskilde
Vandrehjem – også kaldet Hørgården. Skolens første navn
var Rudolf Steiner Skolen Roskilde. Økonomien var stram,
så alt hvad der var brug for skulle helst skaffes gratis eller
næsten gratis – lige fra skolemøbler til clips.
Nu begyndte en lind strøm af elever, og dermed lærere, at
strømme til skolen, klasserne blev større og større og da
der hvert år kom en ny klasse til, blev Hørgården snart for
lille. Der skulle bygges en ny skole, som kunne rumme det
marts 2021
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voksende antal elever og valget faldt på en dejlig grøn
græsmark i den helt nye bydel; Trekroner, tæt på RUC og
Trekroner Station.
I 2001 blev det første spadestik taget og i vinterferien 2002
flyttede skolen til den arkitektonisk spændende nybyggede
skole i Trekroner. Skolen blev officielt indviet i september
2002 og skiftede samtidig navn til Kristofferskolen.
Skolen begyndte med en samlet børnehaveklasse/1. klasse
og en 2. klasse; 19 børn i alt. Skolen er siden vokset med en
klasse hvert år. I 2007 forlod den første 10. klasse skolen.
Kristofferskolen er nu en 10-årig etsporet skole, hvor
klasserne føres udelt igennem fra børnehaveklasse til 9.
klasse.
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Steinerpædagogik
Følgende lille tekst om steinerpædagogikken er citeret fra
lex.dk:
”Steinerskolernes pædagogiske virke har som mål en
udvikling af ikke alene barnets intellektuelle evner,
men også dets karaktermæssige egenskaber.
Skoleforløbet er derfor koncentreret om tre centrale
temaer: i førskolealderen om følelsen (verden er god),
i den første skoletid om viljen (verden er skøn) og i
puberteten om intellektet (verden er sand).
Tempoet i kundskabstilegnelsen er i de første 2-3
skoleår langsomt, idet man ser det som en
hovedopgave at give næring til barnets følelsesliv og
vilje, så der dannes et fast grundlag for moralske og
sociale værdier. Der sigtes mod, at skolens miljø
muliggør selvvirksomhed, og at formidlingen af stoffet
er anskueligt og farverigt.
Undervisningen tager derfor sit udgangspunkt i
lærerens fortælling, ikke i lærebøger og
lektieoverhøring, og der lægges stor vægt på kreative
udtryksformer.
Der findes ca. 1000 Steinerskoler, heraf 16 danske, der
drives som frie grundskoler. Desuden findes der
Steinerbørnehaver.”
Hansen, Oskar Borgman; Varming, Ole:
Rudolf Steiner i Den Store Danske på lex.dk.
Hentet 6. marts 2021 fra
https://denstoredanske.lex.dk/Rudolf_Steiner.
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Skolens morgenvers
For 5. til 9. klasse:

Jeg skuer ud i verden,
hvor solens lys udvælder,
hvor himlens stjerner funkler,
hvor jordens stene hviler.
Hver plante vokser levende,
og dyret lever følende,
og mennesket besjælet
en bolig ånden giver.
Jeg skuer ind i sjælen,
som i mit indre bor.
Guds Ånd, den gennemvæver
alt sol- og sjælelys.
I verdens rum derude,
i sjælens dyb derinde.
Guddommelige Ånd!
Til dig jeg bedende mig vender,
at al velsignelse og kraft
til arbejde og til lærdom
må vokse i mit indre.

42

marts 2021

Rundt om Kristofferskolen

2021 # 1

Kontaktdata
Kristofferskolen
Linkøpingvej 183
4000 Roskilde
+45 46 75 40 55
Mail: kontoret@kristofferskolen.dk
www.kristofferskolen.dk
Kolofon:
’Rundt om Kristofferskolen’ er et særnummer af ’Rundt om
Skolen’, forkortet ROS, som er Kristofferskolens interne
skoleblad.
Redaktør: Poul Erik Vase Pedersen.
Forfatterne er ansvarlige for indholdet af egne artikler.
Illustrationer:
Forsiden: Bannerbillede fra skolens hjemmeside.
Bagsiden: Hindbær i skolehaven. Foto fra skolens
hjemmeside.
Hvor ikke andet er anført: Illustrationer stammer fra
artiklernes forfattere.
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