En gruppe har taget initiativ til at starte
en STEINER BØRNEHAVE og STEINER
SKOLE på Møn. Steiner børnehaven Turmalin åbnede allerede i oktober 2012 på en
gård i Damme på Vestmøn. Der arbejdes på

STEINER
SKOLEN &
BØRNEHAVEN
PÅ MØN

at komme til at åbne skolen i 2014.
VÆRDIERNE for både børnehaven og skolen hviler på Steiners pædagogik og målet
er at gøre eleverne til frie og selvstændige
mennesker med en sund dømmekraft –
med en indre forståelse af sig selv som
hørende hjemme i en verden, der aktivt kan
gribes ind i, formes og forvandles.

STEINER BØRNEHAVEN TURMALIN

HAVEN er vigtig. Her er leg læring. Haven

er startet som en naturbørnehave på en

hjælper os til at forstå at verden er god og

dejlig gård. Der arbejdes på at overtage

livet leves bedst i nuet for børn. Et helt uni-

et skønt sted i Damme, hvor planen er at

vers i sig selv. Et fantastisk sted at lære.

både børnehaven, en småbørnsstue, en
SFO og skolen skal ligge.

GRUNDHOLDNINGEN i børnehaven er,

I Steiner børnehaven er legen meget

at børn skal have voksne omkring sig, der

vigtig. For barnet er legen ikke “bare”

selv stræber efter harmoni, god moral og

leg. Gennem legen udvikler barnet sig

etik. Det er derfor en forudsætning for de

– forbinder sig med omverdenen og

mennesker, der arbejder i vores børnehave,

erhverver sig sjælelige såvel som fysiske

at de beskæftiger sig med baggrunden

færdigheder, der har stor betydning for

for pædagogikken og herigennem gør

barnet resten af livet. Børns leg er i evig

børnehavearbejdet til en levende kunst.

forvandling. En lille skål bruges til et
skib, men så skal dukken sove, og straks

RUDOLF STEINER “Al opdragelse er

forvandles skibet til en seng for sidenhen

selvopdragelse, og vi er egentlig som

at være hestens trug. Stoffer og tæpper

lærere og opdragere kun omgivelserne for

bruges til udklædning, til huler osv.

barnet, der opdrager sig selv.”

Turmalin.dk
VI HAR FOKUS på udeliv, sangleg og eventyr, som udvikler fantasien. Årstidsfester,
sund biodynamisk og økologisk kost. Samt
barnets personlige udvikling og sociale
fællesskab.
RYTME er også et af vores nøgleord. Dage,
uger og måneder kendetegnes ved at have
et rytmisk forløb. Alt i naturen har et rytmisk førløb og det lille barn trives bedst, og
føler sig tryg i genkendelighed og forudsigelighed. Vi bruger naturen meget og går
ture i skoven.

BESØG BØRNEHAVEN

TURMALINS VENNER

Er du interesseret i at besøge børnehaven,

Du kan støtte op omkring børnehaven ved at

Vollerupgade 51, eller høre mere om

donere et beløb eller melde dig ind i Turma-

børnehaven eller småbørnsstuen, så kontakt

lins Venner. Det koster 100 kr. pr. år, som

børnehaven på telefon 2024 2280 eller

indbetales på kontonummer 0644-4001181

Kristina på telefon 3120 2115.

i Møns Bank Fanefjord.

SE MERE PÅ turmalin.dk & steinerskolenmøn.dk

STEINER SKOLEN bygger på intellektuelle,
kunstneriske og håndværksmæssige discipliner i forening. For eksempel lægges der

“Alle har ét sted, hvor de
er bedre end de fleste.
Det bør tilkomme flere at

i Steiner skolerne – foruden de klassiske
fag som dansk og matematik – stor vægt
på kreative og kunstneriske fag som musik,
billedkunst, eurytmi, idræt og håndværksfag. En balance mellem en tankemæssig
indlæring, en kunstnerisk skoling og

opleve det.”

udviklingen af sociale og praktiske færdigheder. Samt fordybelse, nærvær,
opmærksomhed og en klar bevidsthed i det
pædagogiske arbejde.

10 GODE GRUNDE til at vælge en Steinerskole
n

Lysten til at lære udvikles og bevares.

n

Nygerrighed og interesse baner vejen for læring.

n

Medoplevelser skaber engagement.

n

Evaluering og dialog danner grundlag for gode udviklingsprocesser.

n

Plads til fordybelse.

n

Læreprocesser og risiko giver mod til at sætte noget på spil.

n

Alle sanser kommer i brug.

n

Læreren lærer med.

n

Fællesskab og kulltur - en del af skolen.

n

90 års erfaringer fra praksis.

Læs mere i folderen "10 gode grunde til at vælge
en Steinerskole" som kan downloades på
steinerskolenmøn.dk

Bogen LEVE HELHEDEN fører dig gennem
15 menneskers tanker, erfaringer og
oplevelser med steinerskoler i Danmark og
udlandet.
Bogen giver desuden indblik i, hvad STEEN
HILDEBRANDT, professor ved CBS og ANDREAS SCHLEICHER, direktør for OECDs
PISA-undersøgelser mener om uddannelse
og om Steinerskoler. Og om effekten af at
tro, at alt er muligt.
Bogen kan downloades på hjemmesiden
steinerskolenmøn.dk - Søg Leve helheden.

Journalist THOMAS UHRSKOV siger: “Jeg
er vild med at forlænge barndommen så
meget som muligt."
Når designeren ANNE BALCK tænker
tilbage på sin skolegang er “tryghed” det
første ord, hun kommer på. Men skoletidens tryghed danner blot grundlaget for
det, som er hende meget magtpåliggende
at tale om. Nemlig det “ekstra”, som hun
mener at have fået med i skolegave. “Man
kan kalde det empati, interesse eller opmærksomhed overfor ens omgivelser. Det
handler om de spørgsmål, man stiller.”

UDVIKLINGSMULIGHEDER

STØT SKOLE PROJEKTET PÅ MØN

En Steiner skole og børnehave kan være

ved at melde dig ind i Steiner Skolefore-

med til at udvikle lokalområdet og komme

ningen Møn. Det koster 100 kr. pr. år for

til at få en positiv indflydelse, der rækker

private og 1.000 kr. pr. år for virksomheder.

langt ind i fremtidens kulturudvikling. Alt

Du er også velkommen til at donere et

sammen til glæde for nuværende børn,

større beløb. Alle beløb har interesse.

familier, beboere, tilflyttere, turister og

Anvend Kontonummer 0644 4001439

andre besøgende.

i Møns Bank Fanefjord.
SE MERE PÅ turmalin.dk & steinerskolenmøn.dk

