
Forælderkursus: Skolebarnet  
Rudolf Steiners forståelse af barnets udvikling i alderen 7-14 år 

Lørdag den 6. februar 2016 kl. 09.30 – 16.00 på Kristofferskolen 

Kurset er et tilbud til forældre, som vil vide mere om tankerne bag hverdagen i 

en Rudolf Steiner skole. Idealet for alderen 7-14 år er at barnet skal opleve at 

”verden er skøn”, og hvordan foldes dette ideal så ud i praksis? 

På kurset vil vi præsentere Rudolf Steiners syn på skolebarnet som et fysisk, 

sjæleligt og åndeligt væsen, samt hvad det er for en udvikling, barnet gennem-

lever i perioden 7-14 år. Vi ser på hvad der sker ved Rubicon-krisen (9-10 år) og 

temaer som knytter sig til puberteten. 

Der vil være praktiske forslag til, hvordan man imødekommer skolebarnets be-

hov i hjemmet og opdrager gennem at være en kærlig autor itet. Det praktiske 

foregår ud fra deltagernes spørgsmål. 

 

Praktiske oplysninger 

Tilmelding: Senest 30. januar og gerne før. Send en mail med navn, adresse og telefon-

nummer til kontakt@steiner-inspiration.dk. Tilmelding er bindende efter 30. januar.  

Pris: Det koster 600 kroner at deltage incl. kaffe/te, frokost og eftermiddagskage. 

Betaling: Ved tilmelding fremsendes en faktura, som bedes betalt før kursusdagen.  

Sted: Kurset foregår på Kristofferskolen i Roskilde, Linkøbingvej 183, 4000 Roskilde.  

Mere information: www.steiner-inspiration.dk  Kontakt os gerne, hvis I vil høre mere. 

Næste forælderkursus: Om teenageren/det unge menneske (14-21 år) den 30. april 2016. 

 

Om os  

Gitte Drewes Heidi Hansen 

 

Rudolf Steiner pædagog 

Familieterapeut 

Børnehavekonsulent 

 

M: 30 68 72 85 

 
 

 

Antroposofisk terapeut  

Børnerådgiver 

Cand.merc.  

 

M: 51 49 07 05  

 
 

 

Vi arbejder ud fra Rudolf Steiners menneskebillede, hvor mennesket består af krop, sjæl og ånd; og 

hvor opdragelse skal nære og udvikle alle tre dimensioner i barnet. Vi følger med i tidens pædagogi-

ske og opdragelsesmæssige strømninger. Og vi har praktisk erfaring med børn og unge i alle aldre.  

www.steiner-inspiration.dk 


