
Kære alle 

Mon ikke vi alle mærker, hvordan pandemien 
har sat sine spor i vores skolefællesskab? De 
yngste klasser er vaskeægte corona-klasser, som
endnu har til gode at opleve den stærke 
samhørighed som karakteriserede vores skole 
før pandemien og i de øvrige klasser trænger 
både børn og voksne til at genfinde hinanden.  
Derfor denne lille hilsen fra festudvalget, med 
lidt information om hvilken rolle årstidsfesterne 
spiller for skolens sociale sammenhængskraft.  

I løbet af et skoleår markerer vi årets gang ved 
fire fester: 

Michaelsfesten i oktober, hvor vi bekæmper 
mørke og ondskab i skikkelse af dragen, således
at vi med kraft og styrke kan gå den kolde og 
mørke tid i møde. Det er også her vi kårer årets 
vindere i Sct Michaels store kagedyst. 

Ved Julebasaren (som falder den sidste lørdag i
november) omdanner vi skolen til et sandt  
slaraffenland af boder, underholdning og 
aktiviteter. Her er alle i lokaletområdet inviteret 
til at komme og se vores dejlige skole. 

I februar fejrer vi Kyndelmisse og de lysere 
dages snarlige tilbagevenden. Det er samtidig 
sprogenes fest, hvor børnene optræder på 
alverdens sprog. 

I foråret fejrer vi at liv og virkelyst atter spirer 
ved en forårsfest (også kaldt majfest eller 
påskefest afhængig af kalenderplanlægningen). 

OBS: Der er mødepligt til alle fester! 

Med undtagelse af Julebasar kører alle fester 
efter samme skabelon:
Vi mødes til morgensang kl 9. 
Herefter har lærerkollegiet forberedt 1-1 ½ 
times pædagogisk indhold for både børn og 
voksne.
Efter en kort kaffepause fortsætter dagens 
program med elevoptrædener og ca kl 11.30 
åbner den tillidsbaserede ta´selv cafe og herfra 
forløber dagen med hyggesnak, evt lidt 
underholdning og aktiviteter før vi slutter kl 13. 

Sankt Michael og dragen

Årstidsfesten er en fest hvor vi alle sammen 
er værter
For at festen kan forløbe smidigt må alle 
familier bidrage! Festudvalget fordeler dagens 
opgaver så man får en opgave pr familie, -ikke 
pr barn. Opgaven kan være noget der skal 
medbringes (typisk madvarer/hjemmebag 
el.lign) eller det kan være en opgave på selve 
dagen (klargøring, oprydning kaffebrygning 
etc). Vi lægger et kæmpe arbejde i at planlægge 
festerne og fordele arbejdsopgaver mellem alle 
skolens familier og vi bestræber os på at man får
en ny opgave hver gang, men det kan være 
svært, så bær over med os, hvis du skal bage 
pizza for fjerde gang i træk! 
I skulle se jeres børns strålende øjne, når de stolt
viser deres klassekammerat hvilket fad boller 
deres far har bagt, eller når de lige retter lidt på 
den buket som de har hjulpet med plukke i 
haven og som nu pryder det store ta selv bord. 
Det er en selvstændig pointe, og en vigtig læring
for vores børn at vi alle både yder OG nyder til 
årstidsfesterne. 



De penge som cafeen (julebasaren) indtjener, 
går til forældreforeningen, som sørger for at alle
pengene kommer børnene til gode.

I pre-corona-tider var vi tæt på at indtjene 
100.000kr pr år!  

Ta´selv cafeen bugner. 

Særligt om julebasar
Julebasaren er skolen og børnehavens helt store 
årlige fest! 
Her er jule-værksteder, masser af madboder, 
smukt hjemmelavet håndarbejde, lækkerier i 
lange baner, mulighed for at vinde flotte 
præmier, sjove aktiviteter og underholdning. 

Som optakt til Julebasaren udvides festudvalget 
med en basar-repræsentant fra hver klasse. 
Denne repræsentant deltager ved to-tre møder i 
efteråret. Repræsentantens opgave er at 
koordinere klassens bod ved julebasaren. Dvs  
sørge for at der bliver indkøbt 
varer/materialer/gevinster, planlægge boden og 
lægge vagtplan. Man kan med fordel være to 
basar repræsentanter pr klasse. Festudvalget er 
behjælpelig med planlægning på alle måder og 
vi har fine drejebøger for hver enkelt bod. Det 
er lige til at gå til. 

Meld dig som basarrepræsentant ved at skrive til
festudvalg.steiner.kbh@gmail.com (psssst.. der 
er også ledige pladser i festudvalget) 

Julebasarens fine konditori

Vi glæder os til at skabe en masse smukke og 
kærlige fester for og med os alle sammen. 

Kærlig hilsen Festudvalget 

Ranka (Verona, 5.kl.) 
Diana (Josefine 5. kl) 
Jeanifer (Casandra, 1.kl., Dina, 3.kl., Adia, 
8.kl.) 
Pia (Jude, 1.kl) 
Nathalie (Adam, 3.kl. Frej, 6.kl) 
Anne (Ingeborg, 2. kl., Agnes, 5.kl., Julius, 
7.kl.)

En Særlig hilsen til de store klasser: 
vi oplever at der er et faldende engagement i 
deltagelse i de ældste klasser. Vi hører gerne fra 
jer, hvordan vi kan justere festerne så de bliver 
attraktive for de største børn også. Kom endelig 
med konkrete ideer eller tanker! Tusind tak. 


