
PRAKTISK INFORMATION

TID Torsdag den 2. og fredag den 3. august 2018

STED VIDAR SKOLEN
Brogårdsavej 61
2820 Gentofte

PRIS Kr. 500

BETALING Konto 6620 – 0001170045

FORPLEJNING
Prisen inkluderer suppe og brød til middag samt 
kaffe og te, men ikke aftensmad, som eventuelt 
kan bestilles i fællesskab

OVERNATNING
Det er muligt at overnatte på skolen under enkle 
forhold

TILMELDING
Jakob Andersen – 4256 2830  - 
jakobandersen@mail.dk

Tilmelding senest 15. juli 2018

Men meld gerne tilbage så hurtigt som muligt, om 
du vil deltage

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Lise Austad  - 2361 3939 - liseaustad@yahoo.dk
Ida Dey - 2063 1056 - idadey@gmail.com
Jakob Andersen, tlf. 4256 2830

I gang igen
- impulser til det nye skoleår

Meditativt liv som grundlag for pædagogisk arbejde

Torsdag den 2. og fredag den 3. august 2018
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Meditativt liv som grundlag for pædagogisk arbejde

Kære kollega!
Som tidligere annonceret afholdes  to pædagogiske dage på Vidar Skolen  2.-3.
august 2018  for medarbejdere i  det pædagogiske arbejde. Omstændighederne
har gjort, at ’I gang igen’ i år udkommer i en lidt anden form. En slags cæsur,
kunne  man  kalde  det,  og  vi  sigter  mod  at  fortsætte  arbejdet  med  ’Almen
menneskekundskab som grundlag for pædagogikken’ næste år.

Det har hele tiden været vores bestræbelse med disse pædagogiske dage at
intensivere det spirituelle fordybelsesarbejde i en fælles arbejdsform, og både
Anders  Høier  og  Niels  Henrik  Nielsen  vil  bidrage  med  indlæg.  I  år  retter  vi
bestræbelsen mod at hjælpe den pædagogiske impuls på vej med nye kræfter og
at kunne støtte hinanden i en fælles indsats for det meditative arbejde i skolen.

Anders Høiers indlæg vil ud fra temaet  ’Meditativt arbejde som grundlag for
pædagogisk arbejde’ omhandle:

- den personlige meditation
- forberedelse til meditation
- meditationens indholdet
- virkningerne af det meditative liv

Niels Henrik Nielsen vil tale om Rudolf Steiners lærermeditationer og fredag ud
fra titlen ’Hvorfor er det så svært?’

I  år  vil  der  ikke  som  tidligere  være  arbejdsgrupper  for  lærere  på  samme
klassetrin,  men  vi  kan  kun  opfordre  til,  at  kollegerne  indbyrdes  udveksler
materialer og erfaringer. I forbindelse med de pædagogiske dage vil vi udsende
en deltagerliste, så vi kan holde forbindelsen til vore kolleger.

Vi  glæder  os  over,  at  vi  igen  og  for  fjerde  år  i  træk  kan  holde  dette
arbejdsseminar og at Vidar Skolen i Gentofte vil lægge lokaler til arbejdet!

Med venlig hilsen
FORBEREDELSESGRUPPEN
Ida Dey, Jørgen Bækkeskov, Annette Nielsen, Lise Austad
og Jakob Andersen

Vi glæder os over, at

Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed
igen i år har støttet arbejdsseminaret ’I gang igen – impulser til det nye skoleår’

Fonden får sine midler fra frivillige bidragydere og bidrag er skattefradragsberettigede.
Fonden kan støttes ved at indsætte beløb på bankkonto 8401 1021106.

Skriv cpr-nummer, hvis du ønsker skattefradrag
antroposofisk-kulturfond.dk


