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Jeg siger hvert år, det har været et vildt år, men næste år kan blive endnu vildere! Og det gjorde det!

En tur ned af memory lane i 2022 viser: 5 januar skulle alle møde ind på skolerne i Danmark, uden

restriktioner og med 25.000 nye corona smittede om dagen. Vi havde været corona lukket fra 18.

december og frem til 5. januar.

Det var svært at starte med så meget smitte i omløb. Vi måtte igen bede om jer forældres hjælp, så

at vi kunne lade klasser blive hjemme i hovedfag, og arbejde online, hvis læreren var syg, men godt

kunne klare undervisning hjemmefra. Det var bedre end ingenting, og det blev positivt modtaget af

jer, TAK. Vi var stadig ikke helt trygge i den nye situation, men med små skridt kom der ro på!

Børnehaven havde succes med at være ude hele dagen, og dermed holdt de deres smitte niveau

nede.

Vi gennemførte flere og flere af vores traditioner, og vi kunne lave vores sommerfest/ vidnesbyrd

efter gammel model, men fordi vejret var så fint, valgte vi at have det udenfor. Det var så fint. Vi

afholdte dimissions arrangementet for vores 9.klasse, som vi med stolthed sendte videre på deres

uddannelsesvej.

I juli blev der væltet vægge, og der blev sat døre i flere undervisningslokaler, fordi vi er blevet flere

elever på skolen. Vi mangler stadig noget, og måske beder vi om hjælp, nu ser vi lige. Vi har dermed

de klasselokaler, vi skal bruge og i den rette størrelse fremadrettet.

August kom, og flere kolleger meddelte, at de i løbet af året, blev nødt til at gå på barsel. Det er altså

hyggeligt, at skulle have waldorf babyer! Flere af dem endda. Jeg blev desværre syg, og måtte

omkring hospitalet i længere tid, men er nu tilbage – og det er godt nok dejligt! Der er mange knus at

få, og glade børn! – Danijela er tilbage fra sin barsel, og vi er ved at skabe et overblik over

instrument-undervisningen, orkestrene og musiktimerne. I får skemaer rundt til januar. De første to

dage er der ikke instrument. Fredag den 6.1 vil vi dyppe Hellig tre Kongerlys med 1.kl -6.kl.

I efteråret har vi afholdt de planlagte fællesarrangementer med en stor deltagertilslutning. Ingen

arrangementer kan gennemføres uden forældreindsats! Stor tak til skolens festudvalg og

arbejdslørdag udvalg for deres indsats ift. koordinering af de forskellige arrangementer. Det er

imponerende - hver gang.

Bevægelse - eleverne er glade for skolens fælles bevægelse arrangementer på tværs af klasserne - vi

værdsætter vores fælles idrætsuge om sommeren samt skolernes motionsdag, hvor vi bruger

Amager Strandpark, som vores open air idrætsrum.

1



Der er blev produceret mange produkter, hæklet mange penalhuse, strikket strømper, syet mange

tøjdyr, lavet nisser, engle osv. Vi er altid glad for at se elevernes faglige udvikling. Husk at følge skolen

på de sociale medier, herunder instagram #cph_waldorf og facebook.

Det bringer mig til, at jeg gerne vil sende varme hilsner og kæmpe tak til alle lærere, pædagoger,

pædagogiske medarbejdere- både i skolen og børnehaven.  Tak til skolebestyrelsen for deres frivillig

arbejdsindsats, til skolens samarbejdspartnere, til forældreudvalg, som alle støtter op om skolens

virke.

Kæmpe tak til jer- forældre- for jeres tillid, og ikke mindst tak til jeres søde børn, som er kernen i

vores pædagogisk arbejde. Vi ønsker at være en skole med stærk faglighed og fællesskab- og det skal

vi blive ved med at arbejde på - sammen!

I det kommende år 2023

Vi har mange spændende arrangementer på vej i det kommende år, mange er allerede planlagt, og

mange flere er på tegnebrættet. Vi er blandt andet nysgerrige på deltagelse i Tivolis musikdag- nu må

vi se.

I det kommende år skal økonomi stå i fokus. Det er blevet dyrt at være en friskole og de stigende

energipriser og inflation kan mærkes betydeligt. Derfor ved vi allerede nu, at det bliver et år med

besparelser. Vi ser også frem til et nyt år med faglige udvikling, fællesskab, refleksion og fordybelse-

med elever i centrum. Vi håber på et nyt år, fri for begrænsninger, som vi kender fra corona tid. Vi

ønsker fortsat at være et tryg sted for vores elever i en verden, hvor fred og demokrati ikke er et

grundvilkår for alle.

- Gid det nye år må bringe fremgang og lykke til alle hjem-

På vegne af Waldorfskolen i København vil jeg ønske jer alle en glædelig Jul og et fredfyldt 2023.

Anne- Mette Winther Christiansen

Skoleleder
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