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Kursusplan STU Turmalin.
Skoleåret 2018/19
Kursus i samfundsfag: Boformer
Vi ser nærmere på hvilke boformer der findes. Hvilke ønsker har vi til en bolig? Hvad er muligt?
Hvad er realistisk?
I den forbindelse vil vi besøge forskellige bofællesskaber i og omkring Aarhus kommune, som
Bofællesskabet Elev, Jobkollegiet og Bostedet Åhusene i Odder (det sidste da vi har en elev fra
Odder kommunen) m.m.
Vi vil også besøge Tornsbjerggård, hvor to af vores elever er flyttet til.
Vi vil undersøge, hvad det betyder at bo sammen med andre og vi vil se på forskellene ved de
forskellige boformer. Vi bearbejder vores refleksioner og indtryk skriftligt.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-201
Turmalin
07.08-31.08 2018
KL 08 – 10.00
Tir/Tor/Fre
i alt 32 timer / 4 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 240.-

Kursus om det danske kongehus
Først vil vi beskæftige os med et afsnit af historien om kongehuset, som handler om Christian den
4. og Kirsten Munk. Kirstens datter Leonora Christina som tages til fange og sættes i Blåtårn. Vi
fortsætter med kong Frederik den 3. og dronning Sophie Amalie. Kong Frederik den 4. som
forelsker sig i den purunge Anna Sophie Reventlow, og at hun blev ophøjet til dronning af kongen.
Historien fortæller, at Frederik den 5. blev viet til den 22 år gammel Juliane Marie af
Braunschweig. Vi vil også høre om Christian den 7., som var sindssyg og prinsesse Caroline
Mathilde, som blev gift med ham for at kurerer kongen. Til sidst vil vi beskæftige os med Caroline
Mathildes datter Louise Augusta, som bliver gift med prins Frederik Christian af Augustenborg. Vi
øver os i at læse og behandler emnet skriftligt og laver illustrationer.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-202
Turmalin
04.09-12.10 2018
KL 08 – 10.00
Tir/Tor/Fre
i alt 44 timer / 6 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 330.Kursus: Emneuge om masker
Eleverne laver lermasker ud fra emnet vi har haft: Nordisk Mytologi. De færdige værker kommer
med på vores vandre udstilling. Vi besøger keramiker Marianne Stenholt Borks keramikværksted i
Højbjerg.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-203
Turmalin
11.09-14.09 2018
KL 08 – 13.30
Ons/Tor/Fre
i alt 17 timer / 1 uge
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 130.DOF Vendepunkt. Tilmelding til: 2176 7311 samt info@vendepunkt.com.
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Kursus i ernæring
Vi hører om madens sammensætning, om madpyramiden, proteiner, fedt, kalk, kulhydrater,
vitaminer og mineraler. Fordøjelsen høre vi også om. Hvor begynder fordøjelsen? Hvad sker der
med maden som vi spiser? Sunde kost vaner og motion. Eleverne deles i grupper, og hver gruppe
skal finde en opskrift til en grøn, sund frokost til fire personer. Eleverne skal købe ind til( budget)
frokosten og tilberede den mest muligt selvstændig. Eleverne øver sig i at læse og vi udarbejder en
tekst til emnet, hvor vi lægger vægt på elevenes opskrifter. I denne perioden vil vi besøge Steno
Museum.

Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-204
Turmalin
23.10-16.11 2018
KL 08 – 10.00
Tir/Tor/Fre
i alt 24 timer / 4 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 180.-

Kursus om Schweiz
Tirsdag, torsdag, fredag fra kl. 08.00 – 10.00
Fra den 20.11.2018 – 20.12.2018
Her vil vi beskæftige os med den geografiske baggrund for dannelsen af landskabet i Schweiz,
som er delt i Alperne, Mittelland og Jurabjergene. Udover det vil vi høre nogle af de historier om
bjergbestigerer, som er knyttet til Alperne. Der bliver arbejdet med læsning og vi behandler emnet
også på skrift med illustrationer.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-205
Turmalin
20.11- 20.12 2018
KL 08 – 10.00
Tir/Tor/Fre
i alt 30 timer / 5 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 225.-

Kursus om kunstnere: Impressionisterne
I forbindelse med vores studierejse til Berlin i skoleåret 2017/18 så vi en udstilling, som hed fra
”Monet til Kandinky”. Nu vil vi se nærmere på nogle af de kunstnere, hvem de var og hvordan
deres liv og vilkår var.
Vi vil høre om Van Gogh, Cezanne og Monet. Samtidig er det en forberedelse til vores næste
studierejse som går til Basel, hvor vi skal besøge flere museer. Der vil blive arbejdet med læsning
og skrivning.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-206
Turmalin
03.01- 01.02 2019
KL 08 – 10.00
Tir/Tor/Fre
i alt 30 timer / 5 uger
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Kursus i Samfundsfag: Arbejdspladsen
Hvorfor skal vi arbejde? Vi beskæftiger os med mulighederne for at få et arbejde efter STU. Er det
en beskyttet arbejdsplads eller et fleks job man egner sig til. Vi besøger forskellige arbejdspladser
og virksomheder. I den forbindelse vil vi se nærmere på produktion. Fx Hvad er arbejdsopgaverne i
landbruget? Hvad skal mælken bruges til ? Hvem køber produkterne ? Eleverne vil blive opfordret
til at komme med forslag til hvilke steder de kunne tænke sig at besøge. Vi fordyber os igennem
læsning og på skrift. Eleverne er i praktik i uge 7.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-207
Turmalin
05.02- 01.03 2019
KL 08 – 10.00
Tir/Tor/Fre
i alt 18 timer / 3 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 135.-

Kursus om Rudolf Steiner
Vi hører og læser i fællesskab R. Steiners biografi. Vi sætter fokus på hans arkitektur og ser
nærmere på hans livsværk Goetheanum, som ligger i Dornach tæt på Basel.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-208
Turmalin
05.03 - 22.03 2019
KL 08 – 10.00
Tir/Tor/Fre
i alt 18 timer / 3 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 135.-

Kursus om Basel
Vi forbereder vores studierejse til Basel. Eleverne vil få et indblik i byens historie og vi gennemgår
programmet for hver dag på rejsen. Studierejsen er i uge 15. Efter rejsen evaluerer vi, og arbejder
med en fælles fotomappe på computeren.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-209
Turmalin
05.03 - 22.03 2019
KL 08 – 10.00
Tir/Tor/Fre
i alt 18 timer / 3 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 135.-

Kursus om Peru og klima
Vi beskæftiger os især med landet Peru dets landskab, klima, kultur, historie og samfund. Men vi
ser også på Sydamerika og udfordringerne i forhold til bevarelsen af regnskov, og hvad det betyder
for vores klima og de truede dyr. Eleverne øver sig i læsning og arbejder på skrift og med
illustrationer. Vi laver en stor fælles plakat.
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Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-210
Turmalin
30.04 - 28.05 2019
KL 08 – 10.00
Tir/Tor/Fre
i alt 30 timer / 5 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 225.-

Kursus i årsopgaver
Tirsdag,torsdag, fredag fra kl.08.00 – 10.00
Fra den 04.06.2019 – 24.06.2019
Eleverne som bliver færdig med deres STU til sommer 2019, vælger et emne som de ønsker at
fordybe sig i. Det kan være kunstnerisk, konkret praktisk og ellers også på skrift. Vi afslutter med
en fremvisning og udstilling, som vi inviterer familie og venner til. De andre elever fortsætter med
emnet regnskoven og de truede dyr.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-211
Turmalin
04.06 - 24.06 2019
KL 08 – 10.00
Tir/Tor/Fre
i alt 24 timer / 4 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 180.-

Kursus i madlavning/ kantine
På skift deltager to til fire elever i vores kursus i madlavning.Her tilbereder vi en sund, grøn frokost
og en dessert til R. Steiner-Skolens ældste elever. Maden bliver serveret og solgt af vores elever.
Efter madlavning er der oprydning og opvask. Der er mange opgaver i madlavning/kantine, som at
skylle og skære grøntsager, måle op, gøre klar og dække bord, regne ud og stå med
pengekassen, se på budget, høre om opskrifter og ernæring m.m.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-212
Turmalin
09.08 2018 - 27.06 2019
KL 08 – 13.00
Man/Tor
i alt 400 timer / 40uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 4000.- (beløbet kan deles i 4 rater)
Kursus i tysk
Vi deler gruppen i to hold som er på to niveauer begge hold har på skift engelsk og tysk i en
periode, således at begge grupper har lige meget begge sprog. Vi arbejder med det tyske sprog og
de grundlæggende sproglige kundskaber, som at hilse på hinanden og lære at sige relevante ord
som har med familien, indkøb, byliv, venner m.m. at gøre. Vi arbejder med det tyske skriftsprog på
en meget enkel måde.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-212
Turmalin
13.08 - 24.06 2019
KL 12 – 13.30
Man
i alt 40 timer / 40 uger
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Kursus i engelsk
Vi vil begynde og afslutte timen med et kort engelsk vers. Vi vil beskæftige os med engelsk ved at
tale, læse, lytte til det og ved små ordudvekslinger. Læse og skrive kortere tekster med støtte.
Lege ordene ind via spil og visuelle forlæg. Vi vil beskæftige os med relevante emner som fx når
jeg færdes i byen, på rejse, er sammen med venner, familien, påklædning, hjemmet, vejret,
årstiderne, tal og ugedage, musiktekster m.m. I en periode vil emnet være engelsk talende lande.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-213
Turmalin
13.08 - 24.06 2019
KL 12 – 13.30
Man
i alt 40 timer / 40 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 300.Kursus med regning
Vi deler gruppen op efter elevernes niveau. Begge grupper arbejder med decimaltal, lære at læse
uret og vedligeholder plus og minus kundskaber. Vi regner med mønter og arbejder med budget.
Eleverne som søger flere udfordringer regner ud over sværere regnestykker også med dele og
gange opgaver.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-214
Turmalin
14.08 - 25.06 2019
KL 10.15 – 11.00
Man
i alt 40 timer / 40 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 300.Kursus i kunst
Vi opbygger et kunstværksted, hvor vi vil arbejde med forskellige emner som: Grafik, maleri,
tegning og skulptur. Vi deler emnerne op i perioder af nogle måneder. Således at vi starter med at
have tre til fire måneder med grafik, hvor vi arbejder videre med emnet: Nordisk Mytologi. Vi søger
de grafiske udtryk i dybtryk, hvor eleverne fordyber sig i at ridse en tegning på pap (collografi) eller
i hårde plader som pleksiglas eller zink. Vi vil under samme emne beskæftige os med højtryk, og
dets muligheder for at skære og ridse i linoleum eller mere bløde plader. Vi arbejder hen imod en
vandreudstilling, som bliver at se i Aarhus, Odder og Vrads. Udstillingen skal vise elevernes
grafiske arbejde, deres masker i ler og fotografier fra Turmalins hverdag. Efter vores grafiske
periode arbejder vi de næste tre måneder med tegninger og maleri, hvor vi også skal have om
farvelære: Kolde/varme farver, komplementærfarver, Goethes farvekreds, primær/sekundær farver
m.m. Eleverne vil tegne og male efter opstillinger, landskaber, bygninger og modeller. Vi maler på
papir, pap og lærreder. Vi vil også have en periode, hvor vi ser på og arbejder med det
tredimensionelle udtryk i forskellige materialer som: Ler, træ, ståltråd, garn og stof,
genbrugsmaterialer og alt hvad vi finder hen af vejen. Med det tredimensionelle udtryk vil der også
være mulighed for at eleverne kan fordybe sig i emnet blandform. Vi vil have samarbejde med
elever og brugere fra andre skoler og værksteder på vores kunstværksted.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-215
Turmalin
08.08 - 26.06 2019
KL 08.00 – 13.30
Ons
i alt 220 timer / 40 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 1650.- - kan deles i to rater
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Kursus i computer og foto
I computer og foto sætter vi fokus på at kombinere det gode foto og den skrevne tekst. Vi vil tage
foto ude og inde. Lære om vinkler, perspektiv, lys og skygge og at fange det spændende motiv. De
fotos vi tager, vil vi kombinere med mindre tekster der fortæller om hverdagen og særlige
begivenheder i STU Turmalin. Vi bruger kamera og mobilkamera samt skriveprogram og
fotoprogram på computeren. Derudover arbejder vi med at sætte indhold ind på skolens FB side.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-216
Turmalin
25.10 - 28.02 2019
KL 10,20 – 12.30
Tors
i alt 34 timer / 17 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 255.-

Kursus i IT
Beskrivelse kommer fra Johannes – kursus leder - AUG 2018
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-217
Turmalin
07.08 - 25.06 2019
KL 13.00 – 14.00
TIR
i alt 40 timer / 40 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 300.Samfundsfag
Vi arbejder med forskellige samfundsrelevante emner. Vi ser på hvordan de udformer sig i
Danmark og sammenligner nogle gange med andre lande. Vi diskuterer i klassen hvordan vi hver
især forholder os til emnerne og hvordan de påvirker os. Vi arbejder derudover med korte tekster
og dertilhørende spørgsmål. Vi diskuterer i hele klassen men laver også gruppearbejde, hvor vi vil
se på spørgsmål og diskutere i mindre grupper. Vi vil således både, diskutere, skrive, læse og
illustrere. Eleverne har mulighed for at holde et oplæg om et emne, hvis de ønsker det.
Emner som vi tager fat på:
- Demokrati og politik: Hvordan ser det politiske system ud, i Danmark? Hvad er demokrati?
Hvordan kan vi tage en fælles demokratisk beslutning i gruppen? Hvilke politiske partier har vi i
Danmark? Hvilke politiske emner interesserer vi os for?
-Samfundsklasser: Vi taler lidt økonomi. Hvad vil det sige at være fattig Danmark? Hvordan ser
den enkeltes økonomi generelt ud i Danmark, når vi sammenligner med andre lande?
-Globalisering: Vi lever i et samfund, hvor udveksling mellem information, varer, ideer og personlig
kontakt til og med andre lande og kontinenter er større end nogensinde tidligere. Vi vil tale om,
hvordan vi kan mærke det i vores hverdag og hvilken betydning det har for os.
-Kultur og ungdomskultur: Hvad er kultur? Hvilke fænomener er kulturelle? Hvad er en
ungdomskultur? Hvilke typer musiksmag, tøjstil m.m. kan vi komme i tanke om? Hører jeg til en
ungdomskultur?
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- Arbejde: Hvilke typer arbejde findes der? Hvad interesserer jeg mig for, og hvordan kan mit
arbejdsliv imødegå det? Hvad er et flexjob? Hvad er et beskyttet værksted? Hvilke beskyttede
værksteder kender vi? Hvad kunne vi godt tænke os at lave efter STU?
- Bolig: Hvilke forskellige måder kan man bo på? Hvordan bor jeg? Hvordan kunne jeg godt tænke
mig at bo? Hvad er et beskyttet bosted? Hvilke beskyttede bosteder kender vi?
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-218
Turmalin
10.08 - 21.06 2019
KL 10.20 – 11.05
Fre
i alt 40 timer / 40 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 300.By og bus
Vi øver os på at tage bussen og handle ind selvstændigt. Vi taler om økonomi og budget. Vi lærer
at planlægge en tur. Herunder at bruge google maps og rejseplanen. Vi øver os i at læse
busplaner. Vi handler, det der mangler på STU, eksempelvis toiletpapir, sæbe, eller skrive- og
tegnegrej. Vi skriver en indkøbsliste og taler om, i hvilke forretninger, vi bedst finder de forskellige
ting. Vi lærer selv at finde rundt i midtbyen ud fra forskellige pejlemærker, såsom banegården,
domkirken, magasin samt de forretninger som vi ofte besøger. Andre aktiviteter besluttes i
gruppen, hvor alle kan komme med forslag. Herefter diskuteres de, og vi øver os i at nå frem til en
fælles enighed, hvor der tages hensyn til alle.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-219
Turmalin
08.08 - 26.06 2019
KL 08.00 – 13.30
Ons
i alt 220 timer / 40 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 1650.- - kan deles i to rater
Kursus i musik
Beskrivelse kommer fra Christian….. kursus leder - AUG 2018
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-220
Turmalin
10.08 - 21.06 2019
KL 11.45 – 12.30
Fre
i alt 40 timer / 40 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 300.Kursus i cirkus
I cirkus arbejder vi med improvisationsteater, hvor undervisere og studerende i fællesskab udvikler
små teaterstykker. Vi arbejder med karakteropbygning, og udtryk af følelser. Vi fabrikerer vores
egne cirkusrekvisitter og øver os i forskellige cirkusdiscipliner. Vi lærer og øver os i at opvise for et
publikum og i at interagere med publikum. Undervisningen er bygget op gennem et samarbejde m
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Folkeoplysningsloven Undervisnings sted:
STU Turmalin Strandvejen 90 8000 Aarhus

mellem undervisere og elever, hvor indslag og ideer fra elevernes side indbygges i forløbet.
Forløbet afsluttes med en cirkusforestilling for forældre og venner.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-221
Turmalin
10.08 - 28.06 2019
KL 11.45 – 13.30
Fre
i alt 80 timer / 40 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 600.Kursus i bevægelse og udeliv.
Torsdag kl.10.20-12.30
Fra den 09.08. 2018 - 11.10.2018 og fra den 07.03 - 28.06.2019
Vi benytter skov, strand og park som er i vores nærhed og er også indendørs. Der vil være fokus
på fælles naturoplevelser og læren om naturen samt aktiviteter i naturen. Bevægelsessdelen vil
bestå af opvarmning, stræk, løb, yoga, styrketræning og diverse lege samt boldspil. Overordnet er
glæden ved bevæglese og naturoplevelser i fællesskabet i centrum. Alt efter årstiden og vejret vil
det være bevægelse eller udeliv vi har i perioder.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-222
Turmalin
09.08 – 11.10 2018 + 07.03-28.06.2019
KL 10.20 – 12.30
Tor
i alt 70 timer /35 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 525.Kursus i dans
Torsdag fra kl.13.00-14.00
Fra den 09-08-2018 – 27.06.2019
Vi danser efter rytmisk musik med forskellige danseformer som moden dans, hip hop, yoga, ballet.
Vi starter med opvarmning og slutter med udstrækning.
Kursus. Nr.
Sted
Periode:
2018-T-223
Turmalin
09.08 - 27.06 2019
KL 13. – 14.00
Tor
i alt 40 timer / 40 uger
pris v/6 deltager pr person i alt kursus pris DKR 300.-

DOF Vendepunkt. Tilmelding til: 2176 7311 samt info@vendepunkt.com.
www.vendepunkt.com / Facebook.com/vendepunkt/www.antroposofisk-kalender.dk
Hvor intet andet er nævnt foregår aktiviteten kl. 19.30 i Huset på Højbjerg Torv
Periode August 2018 – JUN 2019. Rekvirer udførligt program jf. ovenstående

