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Ud(e) i verden 
Tekst: Lars Thetmark 

 

 

finde glæde i sine forældres skolevalg.  
Det er ikke gjort med at tro på, at skole-
gangen på Rudolf Steiner skolen i Skan-
derborg er kompetent, moderne og et 
solidt springbræt til fremtidige uddan-
nelser; Nej, det drejer sig om, at vores 
tidligere elever har faktuel viden om det 
og værdsætter deres skolegang. 
Alle Jer forældre, uanset i hvilken klasse 
jeres barn befinder sig, er inviteret. Jeg 
håber, at mødet med 'vores' tidligere 
elever, skaber endnu mere forbindelse 
med jeres eget ønske om, at jeres barn 
skal have en skolegang med en pædago-
gik, der ønsker at støtte barnet til at 
blive en (ud)dannet voksen. 
 
 
 
 

Ideen med arrangementet 'Ud i verden' 
er, at kombinere muligheden for at af-
gangselever kan mødes på vores skole 
med et ønske om at få lov til at aner-
kende dem for deres valg og mod. 
På den måde kan skolen takke dem, 
som de levende eksempler, de er, for at 
”kun levende fisk svømmer mod strøm-
men”, og at takke dem for, at de er de 
bedste talsmænd for skolen, man kan 
ønske sig. 
Jeg håber, at alle, der deltager, opdager, 
at vores tidligere elevers uddannelses-
veje er mangfoldige. Deres valg i ud-
dannelsessystemet beror ikke på ka-
rakterer, men på viljen til at ville nå et 
mål. Og at vores elevers erfaringer med 
et manglende karaktersystem på vores 
skole, faktisk kan være til deres fordel 
- og det til trods for, at de går på en ek-
samensfri skole. Et 10 tal er ikke lyk-
ken at få til en eksamen, hvis kravene 
til fremtidig uddannelsen er 10,2. Man 
kan ikke gøre det om eller forbedre sig. 
Man må kun tage én studentereksa-
men. 

I forbindelse med adgangskrav til vide-
regående uddannelser er vi blevet klar 
over, at der er mange misforståelser, 
og derfor megen viden om uddannel-
ser og adgangskrav, som vi på skolen 
ikke har et overblik over. Hvordan fin-
der vi forældre og lærere ud af, hvor-
dan vi sammen skal få formidlet disse 
informationer videre, og hvor skal vi 
søge det rigtige svar? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Johannes Smed 

 
Jeg blev færdig på skolen i 1999, min 
sidst afsluttede uddannelse er en ryt-
misk musiker kandidat fra Det Jyske 
Musikkonservatorium. Jeg er free-
lance musiker, komponist/sangskri-
ver, producer og underviser. 

Thea Thetmark 

Jeg dimitterede i 2009. Jeg har boet 8 
år i Berlin hvor jeg bl.a. var selvstæn-
dig med eget cateringfirma. Nu er jeg 
igang med 4. semester på jordemo-
deruddannelsen ved Københavns 
Professionshøjskole. 

Mirko Rolin 

Jeg dimitterede fra RSS i 2016, jeg har 
haft flere jobs som bl.a. sælger, SFO vi-
kar og tekniker. Jeg er lige startet på 
mit 2. Semester på elektrisk energi 
teknologi på Aarhus universitet. 
Jeg tænker tilbage på min skoletid 
som en tid med støtte og vejledning! 
Både fagligt og generelt fik jeg viden 
og vejledning til livet. 

Hans Mikkel Træholt 

 
Jeg afsluttede 3.vg i 2011 hvor jeg så 
startede på tømmer grundforløbet og 
senere til at uddanne mig til bygge-
montagetekniker. I dag arbejder jeg 
som kantbukker. Samtidig er jeg sa-
marit og i brandberedskab om natten. 
Jeg synes, at jeg har haft en dejlig og 
kreativ skolegang, og jeg har fået en 
fantastisk god hjælp til min ordblind-
hed. Skolen er et sted, hvor man lærer, 
at acceptere folk for hvem de er og at 
være gode ved hinanden. Og husk: 
Man kan blive lige det man vil med en 
RSS afslutning. 
 

 

 

 

Det vil vores tidli-
gere elever kunne 
hjælpe os med. 
Hele dagen bliver i 
et uddannelsesar-
rangement for ele-
verne fra 6. klasse 
og op til 2.vg. Der 
kommer tidligere 
elever i klasserne 
og taler med ele-
verne. Der vil være 
workshops, som af-
holdes af tidligere 
elever. De kommer 
til at handle om at 
finde sin egen vej 
efter skoletiden og 

 

Elevhistorier –            
mød vores alumni 

 

Peter Salomonsen 

 
Jeg afsluttede 3.vg i 2013, hvorefter jeg 
gik i lære som tjener og ølsommelier.  
Arbejder lige nu som overtjener på 
Skanderborg Park, dog med snarlig an-
sættelse som Steward ved SAS. 
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Kom til årsmøde i april 
Af Mourits Dahl-Hansen,                              

Bestyrelsesformand 

Ja, kære forældre, vi vil gerne være i 

god tid, så allerede nu vil vi sende jer en 

invitation til skolens og skoleforenin-

gens årsmøde, onsdag d.24. april tidligt 

på aftenen. Der vil komme en mere offi-

ciel indkaldelse i slutningen af marts. Så 

sæt et stort kryds i kalenderen!  

Årsmødet er der, hvor der kommer be-

retninger om alt det, som skolens og 

skoleforeningens bestyrelser har arbej-

det med i løbet af året. Skolens foræl-

drevalgte tilsynsførende kommer og gi-

ver sin beretning med iagttagelser af 

arbejdet i klasserne. Vi skal også høre 

om planerne for den kommende tid på 

kortere og længere sigt. Hvad med byg-

geplanerne? 

Årsmødet er også dér, hvor skolens be-

styrelse aflægger regnskab og præsen-

terer budgettet for det kommende år. 

Det skal jo alt sammen godkendes af 

forældrene på mødet. Og så skal der 

vælges nye folk til bestyrelsen, og der 

bliver præsenteret forslag til vedtægts-

ændringer. 

Bestyrelsesarbejdet har brug for gode, 

nye kræfter til at støtte op om skolen, 

skabe visioner for fremtiden og ikke 

mindst arbejde for at realisere visio-

nerne. Så se jer om i kredsen af foræl-

dre. Kan I finde nogen, som I skulle op-

fordre til at gå ind i bestyrelsens ar-

bejde? 

Det ville være dejligt at kunne samle en 

stor flok af forældre omkring skolens 

årsmøde, så endnu engang noter da-

toen, så vender vi tilbage med mere in-

formation. 

  

 

 

 
 
 

 Deadline: Inden weekenden, eller 

efter aftale. Send indlæg til faellesflyve-
ren@gmail.com  eller brug forældre-intra el-
ler sms 24429283. Relevante privatannoncer 
medtages gratis i det omfang, pladsen tillader 
(kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Oliver Wolgast. Øvrige:  Stig Bredholt Bahn-
son , Anne Katrine Wolgast, Bente Foged 
Madsen, Lars Thetmark 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker 
ikke nødvendigvis institutionernes holdning. 
Den udkommer så vidt muligt onsdag undt. 
ferier. 

Josefine Hagen Solgaard  

 
Jeg dimitterede i 2000. I dag er jeg Sy-
geplejerske, Hjemmepleje visitator. 

Jeg ser tilbage på en dejlig skoletid. Jeg 
har aldrig tænkt, at jeg ville gå i en fol-
keskole. Og al vores kreativitet ville jeg 
aldrig have været foruden. Skolen har 
givet mig et bredt og alment menne-
skesyn, som har bragt stor gavn i mit 
arbejdsliv. Skolen har altid set på mig 
som et helt menneske. Når jeg ser til-
bage, ser jeg mig selv som umoden. Og 
det havde været meget svære for mig, 
hvis jeg havde gået i en folkeskole. At 
jeg skulle tage en fuld HF har været 
med til at give mig tiden og roen til, at 
blive den jeg er. Da jeg startede på HF 
var der nogle fag, som var meget 
nemme for mig, og jeg blev bekræftet i, 
at min skolegang ikke var spildt. Jeg 
lærte at gå til eksamen, og jeg blev 
modnet til en videregående uddan-
nelse. Både på HF og sygeplejestudiet 
undredes jeg ofte over manglende di-
sciplin og selvstændighed ved mine 
medstuderende, hvilket er noget, jeg 
også mener, jeg har med fra RSS. Jeg er 
stolt og taknemmelig over mine foræl-
dres skolevalg. I mit professionelle 
virke idag, anvender jeg meget af det, 
jeg har lært. Jeg ser det hele menneske. 
Jeg kan tænke kreativt, og det er meget 
fordelagtigt som sygeplejerske. Mit 
bedste råd til jer, der går på skolen, er 
at tro på det valg, jeres forældre har 
truffet, er det rigtige. Hvis jeg selv 
skulle vælge igen, ville jeg til enhver tid 
tage samme valg. 

 

 
Anna Heilmann 

 
Jeg gik ud i 2007. Jeg har en BA i In-
ternationale Studier og en kandidat 
i Politisk Kommunikation og Le-
delse fra Copenhagen Business 
School. Jeg har arbejdet som fuld-
mægtig i Udenrigsministeriet og 
sidder nu som kampagneleder for 
Venstres kampagne til Europa-par-
lamentsvalget 2019. 

Frederieke Elisabeth Jakobsen 

 
Jeg dimitterede fra RSS i 2014 og si-
denhen har jeg læst engelsk, hvorefter 
jeg skiftede spor og tog en HF for der-
efter at læse medicin. I dag er jeg i 
gang med 2. semester på Aalborg uni-
versitet.  

Jeg forbinder min tid på Steiner sko-
len med en enorm frihed til at ud-
trykke sig og være kreativ ift. måden, 
man kan løse de opgaver, man bliver 
stillet og til at lære sig selv at kende 
uden at blive hæmmet af sociale og 
faglige grænser.  

Skolens forskellige arbejdsmetoder 
har gjort, at jeg hurtigere har kunnet 
finde ud af, hvordan jeg arbejder 
bedst fagligt, når man bliver præsen-
teret for et stort pensum. 

Jeg prøvede at gå i 4. klasse på en fol-
keskole, og jeg fik et kulturchok, idét 
at der blev lagt meget pres på hvilket 
type menneske, man skulle være for at 
klare sig godt i sociale og faglige om-
gangskredse. Da jeg kom tilbage, var 
der igen frihed til, at jeg måtte være 
hele mit "jeg" uden spørgsmålstegn.  

Da jeg valgte at tage en HF for at 
kunne søge kvote 1 på universitetet, 
gik jeg med tankerne om, det havde 
været bedre, hvis jeg havde gået i et 
almindeligt gymnasium. Jeg kom frem 
til, at jeg på ingen måde havde været 
klar, motiveret og kendt mig selv godt 
nok i den alder, til at klare mig så godt 
som jeg gerne ville. Det var en fanta-
stisk mulighed at kunne tage en HF 
efterfølgende, hvor jeg fokuseret og 
målrettet kunne opnå mine mål.  

Mit råd til kommende dimittender er 
at tænke problemløsende. Fra skolen 
har man lært at tænke alternativt og 
kreativt. Når man sætter et mål (fag-
ligt eller personligt), vil man ofte 
komme ud for at der er nogle bump på 
vejen, og her er det vigtigt at finde 
frem til alle de forskellige måder man 
kan opnå de ting, man gerne vil, sådan 
at man ikke bliver forhindret, men 
blot kan gå en lille omvej. 
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