Skoleåret 2020/21
DOF Vendepunkt er også udbyder af Ungdomsuddannelsen Turmalin, STU,
stu-steinerskolen aarhus.
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse ud fra Rudolf Steiners socialterapi.
Målgruppe: Unge udviklingshæmmede med generelle indlæringsvanskeligheder.
Tilrettelagt som enkeltfagstilbud under Folkeoplysningsloven.
Undervisningssted: STU Turmalin Strandvejen 90, 8000 Aarhus.
DOF Vendepunkt. Tilmelding til: 2176 7311 samt info@vendepunkt.com.
Eller jf. nedenstående
www.vendepunkt.com / Facebook.com/vendepunkt/www.antroposofisk-kalender.dk
Periode August 2020 – JUN 2021. Rekvirer udførligt program jf. ovenstående

Turmalin udbyder som fritidsundervisning:
Kursus i grafik

Vi vil arbejde med forskellige former for tryk, som vi trykker på en trykpresse. Man kan vælge, at
arbejde med HØJTRYK, hvor man skære eller tegner i en plade af linolium eller blød plast. Eller man
kan arbejde med DYBTRYK, hvor man ridser med en radernål i hårde plader af pleksiglas eller zink.
Bagefter sværter eller ruller man farver på pladerne og trykker dem på papir på trykpressen. Du kan
lave tryk i forskellige farver og tage dem med dig hjem. Inspirationen til vores motiver på tryk vil vi få
fra H.C. Andersen. Vi vil høre og læse om hans liv og selvfølgelig beskæftige os med hans fantastiske
eventyr. En udflugt til Den Gamle by er inkluderet i vores kursusforløb.
Undervisningen er fra 8.30-14.00, det er 5 lektioner.
Undervisningen er tirsdage med start den 18. 8. 2020 – 6.10.2020. Ialt 8 tirsdage.

Kursuspris: 820 kr. Ved mindst 4 tilmeldte, ved færre tilmeldte bliver prisen højere.
Der må påregnes en ekstra udgift til transport til den Gamle by, som er egenbetaling.
Materialeudgifter: 150 kr. (sværte, plader og trykpapir) Betales til underviseren.
Undervisningen foregår på Strandvejen 90, 8000 Aarhus C.
Undervisere: Annett Schlobohm og Sidsel Engel Jensen.
For tilmelding se nederst i programmet her.

Kursus i ler – keramik
Et andet håndværk vi vil arbejde med er keramik. Vi vil forme krukker og vaser i ler, hvor vi sætter
motiver af ler på eller laver aftryk af planter og genstande på leret. Vi vil også forme mindre og størrer
skulpturer i ler eller lave relieffer, som er billeder i ler. Når vores lerarbejder er tørre vil vi male glasur
på og få det brændt i en keramikovn. I den forbindelse vil vi besøge et keramikværksted i byen.
Inspirationen til vores motiver keramik vil vi få fra H.C. Andersen. Vi vil høre og læse om hans liv og
selvfølgelig beskæftige os med hans fantastiske eventyr.
Undervisningen er fra 8.30 – 14.00, det er 5 lektioner
Undervisningen er tirsdage med start den 20. 10. 2020 – 15.12.2020. Ialt 9 tirsdage.
Kursuspris: 915 kr. Ved mindst 4 tilmeldte, ved færre tilmeldte bliver prisen højere.
Der må påregnes en ekstra udgift til transport til keramikværkstedet, som er egenbetaling.
Materialeudgifter: 250 kr. (brænding, ler, glasur) Betales til underviseren.
Undervisningen foregår på Strandvejen 90, 8000 Aarhus C.
Undervisere: Annett Schlobohm og Sidsel Engel Jensen.
For tilmelding se nederst i programmet her.

Kursus i sundhed, bevægelse og udeliv.
Vi vil beskæftige os med læren om sundhed og hvad det indbærer. Vi vil høre om afbanceret kost med
mineraler, vitaminer, proteiner osv. Vi gennemgår kostpyramiden og laver en gang imellem enkle
sunde retter. I praksis vil vi opleve, hvad bevægelse udendørs gør ved os og vores krop. Vi tager i
skoven og parken og laver: Opvarmning, løb, gang, styrketræning, leg, rundbold, staffet mm.
I frokost pausen er der plads til leg, hygge, spil som uno, kongespil, kroket m.m.
Yoga har vi også på programmet. Her øver vi forskellige enkle yoga stillinger, så vi får arbejdet hele
kroppen igennem. I yoga er der fokus på det den enkelte kan samt stræk, styrke, balance og glæde! Vi
slutter altid af med afspænding. Udeliv er også vigtig for vores sundhed og velbefindende.Vi har en dag
med udeliv, hvor vi går på opdagelse i skoven og laver mad over bål.
Undervisningen er fra 8.00 – 12.30, det er 5 lektioner.
Undervisningen er fredage med start den 21. 8. 2020 – 9.10.2020.
Der er ikke undervisning i uge 42. Ialt 8 fredage.
Kursuspris: 820 kr. Ved mindst 4 tilmeldte, ved færre tilmeldte bliver prisen højere.
Undervisningen foregår på Strandvejen 90, 8000 Aarhus C.
Undervisere: Annett Schlobohm og Sidsel Engel Jensen.

Tilmelding til: kontakt@stu-steinerskolen-aarhus.dk
Anfør fulde navn og postadresse.
Fødselsdato mdr. og år
CPR.nr (alle 10 ciffre) For deltager uden for Århus kommune
Mobil nummer samt / eller mail adresse
Mrk. Fritidsundervisning
Bet. til Mobil Pay 787131
Bank: 8401 1002759

