Kursusplan fra januar til sommer 2021
Ungdomsuddannelsen Turmalin, STU.
DOF Vendepunkt er udbyder af Ungdomsuddannelsen Turmalin, STU,
stu-steinerskolen aarhus.
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse ud fra Rudolf Steiners socialterapi.
Målgruppe: Unge udviklingshæmmede med generelle indlæringsvanskeligheder.

Undervisningssted: STU Turmalin Strandvejen 90, 8000 Aarhus.
Undervisere: Annett Schlobohm, Bente Søndergaard og Sidsel Engel Jensen
DOF Vendepunkt. Tilmelding til: 2176 7311 samt info@vendepunkt.com.
Eller jf. nedenstående
www.vendepunkt.com / Facebook.com/vendepunkt/www.antroposofisk-kalender.dk
Kursus om ungdomsbevægelser
Tirsdage og onsdage fra den 23.2.2021- 25.3.2021 fra kl. 08.00-10.00
Vi vil beskæftige os med den historisk udvikling af ungdomskulturen, som opstod i 1900-tallet, hvor
unge protesterede mod kejserens stive konventioner. Det startede som de såkaldte ”Vandrefugle”
og bevægelsen blev afbrudt af 1.verdenskrig og ophørte med nationalsocialismen. Vi fortsætter
med ” Hippiekulturen” i 1960èrne. En generationsoprør mod det samfund de unge voksede op i. Vi
tager også fat på BZ-bevægelsen som var en gruppe unge, der i 1980èrne ulovligt besatte tomme
ejendom, for at skaffe sig en bolig.
Vi ender med klimabevægelsen, hvor vi høre om den svenske skoleelev Gretha Thunberg, som i
løbet af et år, er blevet et symbol på en international klimabevægelse. Emnet indeholder et
historisk, samfundsmæssigt og politisk indblik. Samt en begyndende forståelse for, hvad klima er
og hvad vores klima betyder for os. Vi vil se film om de forskellige perioder og samtale om
emnerne. Vi vil se filmen om Gretha Thunbjerg. Eleverne arbejder med tekster, læser og skriver.
Alle laver mindst en illustration i blandform om et emne fra ungdomsbevægelsen, som de selv
vælger.
Kursus Nr.
2021-Tkl 08.00 - 10.00
Pris v/ 4 deltager

550
TIR/ONS/
Pr person

Sted
Turmalin
i alt 20 timer

Periode:
23-02.- 25.03 2021
5 uger

205.-

Kursus om Asger Jorn og Per Kirkeby
Tirsdage og onsdage, fra den 06.04 -28.04 2021,fra kl. 08.00-10.00
Vi vil høre om de store danske kunstner Asger Jorn og Per Kirkeby. Deres liv og deres
kunstværker. Vi vil undersøge deres fælles kunstneriske udtryksformer og emnet vil kulminere i et
besøg på Aros. I forbindelse med besøget på AROS vil vi høre om Joana Vasconcelos, en
portugisisk kunstner, som udstiller en kæmpe stofskulptur :Valkyrie´Ran.
Der vil blive arbejdet med tekster, vi læser og skriver. Vi vil forsøge os med betragtninger af kunst.
Kursus Nr.
2021-Tkl 08.00 - 10.00
Pris v/ 4 deltager

551
TIR/ONS/
Pr person

Sted
Turmalin
i alt 16 timer
165.-

Periode:
06-04 28.04,2021
4 uger

Kursus om dyr i vand og dyr i land
Tirsdag og onsdag, fra den 25.5.-23.06.2021,fra kl. 08.00-10.00
Hver elev vælger et dyr som velkommende vil arbejde med. Vi vil finde bøger om deres dyr på
biblioteket. Vi vil også google og finde beskrivelser og billeder, måske se små film om de valgte
dyr. Vi vil læse og forsøge, at skrive noget om det valgte dyr eller tegne og skrive typiske ord som
passer på dyret. Det vil kræve meget støtte til de enkelte elever og derfor er der mulighed for også
at arbejde med andre dyr, som vi skal se i Kattegatcentret i Grenå og i Odense Zoo. Der er to
lange udflugtsdage inkluderet i forløbet.
Kursus Nr.
2021-Tkl 08.00 - 10.00
Pris v/ 4 deltager

553
TIR/ONS/
Pr person

Sted
Turmalin
i alt 20 timer

Periode:
25-05 - 23.06,2021
5 uger

205.-

Kursus om Indien
Tirsdage og onsdage fra den 05.01.2021 – 10.02.2021 fra kl. 08.00-10.00
Vi vil beskæftige os med landet Indien, landskabet, historien, kastesystemet i gamle dage og i
dag. Samt beskæftige os med familielivet og de sociale udfordringer som landet kæmper med,
deres religioner og især Hinduisme. Vi vil dykke ned i deres kulturelle arv, deres traditioner og
fester. Der vil blive arbejdet med det skriftlige og vi vil øve os i at læse tekster om landet
Indien. Vi skriver og tegner og slutter perioden af med at samle et hæfte med alt vores
materiale. Den sidste dag i forløbet vil vi lave indisk mad.
Kursus Nr.
Sted
Periode:
2021-T554
Turmalin
05-01 - 10.02,2021
kl 08.00 - 10.00
TIR/ONS/
i alt 24 timer
6 uger
Pris v/ 4 deltager
Pr person
250.-

Kursus om virksomheder og arbejdslivet
Tirsdage og onsdage fra den 04.05.21-20.05.2021 fra kl. 08.00-10.00
Vi vil beskæftige os med de muligheder som findes på arbejdes markedet. Hvad indebærer det
at få arbejde i en butik, i et køkken, i et gartneri, bageri, på et lager eller på et beskyttet
værksted.
Vi vil besøge forskellige virksomheder og arbejdspladser.Fx: Et mejeri i Horsens, et gartneri i
Beder, Det Kreative Værksted i Malling, Ikeas lager og køkken mm. Vi har samtaler om emnet
og
Kursus Nr.
Sted
Periode:
2021-T555
Turmalin
04-05 - 20.05,2021
kl 08.00 - 10.00
TIR/ONS/
i alt 12 timer
3 uger
Pris v/ 4 deltager
Pr person
125.I det praktiske vil vi besøge virksomheder og også lave en skriftlig del, hvor eleverne så vidt
muligt selv skal formulerer deres vision for deres fremtid på arbejdsmarkedet

Uge 7
Mandag til fredag den 15.2.-19.2.21
Mandag til onsdag kl. 8 -14 og tors. og fre lektier hjemme.

Vi har fokus på madlavning i køkkenet og servering. En enkelt dag laver vi snacks over bål.
Eleverne får lektier med hjem i form af opskrifter, hvor de kan arbejde med det skriftlige. En
dag har vi filmaften.
Kursus Nr.
Sted
Periode:
2021-T556
Turmalin
15-02 - 19.02,2021
MANtkl 08.00 - 1400
TIRS/ONS/
i alt 18 timer
3 dage
Pris v/ 4 deltager
Pr person
185Kantine
Mandage og torsdage, fra den 04.01.2020- 24.06.2021, fra kl. 08.00-14.00
Der bliver lavet vegetarisk frokost bestående af en grønsagsret med en salat til ca. 50
personer. Frokosten bliver anrettet og serveret til Rudolf Steiner skolens elever og lærere.
Bagefter er der oprydning og opvask, feje gulv og tørre borde af. Eleverne lærer også at sætte
vasketøj over til vask og sorterer vasketøj.
Kursus Nr.
2021-Tkl 08.00 - 1400

Pris v/ 4 deltager

557
MAN/TOR

Pr person

Sted
Turmalin
i alt 288 timer

Periode:
04-01 - 24.06,2021
48 dage

3000.- kan
opdeles i
rater

Individuel madlavning
Tirsdage fra den 09.02-22.03.2021 Fra kl. 10.00-14.00
Eleven laver under vejledning af en lærer enkel mad efter opskrift. Som fx. bage boller
eller brød, lave bagte rodfrugter, bage en kage eller andet relevant. Det tilstræbes at
eleven opøver færdigheder i forløbet så opgaven på sigt udføres mest muligt selvstændigt.
Kursus Nr.
2021-Tkl 10.00 - 1400
Pris v/ 4 deltager

558
TIR
Pr person

Sted
Turmalin
i alt 20 timer

Periode:
09-02 - 22.03,2021
6 dage

205.-

Engelsk
Tirsdage, fra den 05.01.2021 – 19.05.2021., fra kl. 10.15-11.00
Vi arbejder med engelske ord, som vi finder i forbindelse med emner som familieliv, tøj, rejser,
mad, dyr, musik mm. Vi forsøger at kommunikere med de lærte ord på engelsk, i det læreren
spørger ind. Der bliver arbejdet skriftlig med opgaver, hvor eleverne både skal læse og finde
de ny tillærte ord. Vi har et vendespil, som vi bruger for at understøtte de ny tillærte ord. Vi
arbejder med bogen "The Sun Egg" af: Else Beskow. Vi lærer nye engelske ord i det vi læser,
oversætter og genfortæller historien.
Kursus Nr.
Sted
Periode:
2021-T559
Turmalin
05-01 - 19.05,2021
kl 10.15 – 11,00
TIR
i alt 20 timer
20dage
Pris v/ 4 deltager
Pr person
205.-

Musik
Tirsdage, fra den 05.01,2021 – 19.05.2021, fra kl. 11.45-12.30

Vi synger danske sange og sange på engelsk. Eleverne arbejder med rytme, som bliver
suppleret med sange. Det at turde bruge sin sangstemme skal øves ved opvarmning, hvor vi
laver forskellige fysiske øvelser og også lydøvelser.
Kursus Nr.
Sted
Periode:
2021-T560
Turmalin
05-01 - 19.05,2021
kl 11.45 – 12.30
TIR
i alt 20 timer
20dage
Pris v/ 4 deltager
Pr person
205.Cirkus
Tirsdage, fra den 05.01,2021-19.05.2021, fra kl. 12.45-13.30
Der vil blive arbejdet med kroppen og de forskellige enkelte cirkus discipliner som jonglering
og sving med stav. Vi vil sætte os ind i forskellige karakterer og forsøger, så vidt muligt, at
spille karakterroller.
Kursus Nr.
Sted
Periode:
2021-T561
Turmalin
05-01- 19.05,2021
kl 12.45 – 13.30
TIR
i alt 20 timer
20dage
Pris v/ 4 deltager
Pr person
205.Regning
Onsdage, fra den 05.01,2021-22.06.2021, fra kl. 10.15.-11.00
Vi regner niveauopdelt med de fire regnearter. Der bliver regnet fra meget enkelte plusopgaver
til mere avancerede regnestykker, hvor eleverne tæller flere plusstykker sammen. Der bliver
regnet med hjælpemidler og også i hovedet. Nogen elever kontrollerer og regner deres
resultat efter med en lommeregner. Vi trækker fra og indfører tabellerne, som nogle elever
formår at regne med.
Kursus Nr.
Sted
Periode:
2021-T562
Turmalin
05-01- 22.06,2021
KL. 10.15 -, 11.00 ONS
i alt 25 timer
25dage
Pris v/ 4 deltager
Pr person
260.Dansk
Onsdage fra den 05.01,2021-22.06.2021, fra kl. 11.45-12.30
Vi læser og skriver tekster enten i hånden eller på computer. Dem som selv kan skrive får en
mindre diktat. De elever som har svært ved at koncentrere sig eller har andre udfordringer
arbejder kun med enkelte ord, som bliver læst, udtalt og skrevet.
Kursus Nr.
Sted
Periode:
2021-T563
Turmalin
05-01- 22.06,2021
KL. 11.45 -, 12.30 ONS
i alt 25 timer
25dage
Pris v/ 4 deltager
Pr person
260.Kunst
Onsdage fra den 05.01,2021-22.06.2021, fra kl. 12.45-14.00
Vi vil arbejde med 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 større skulpturer
i ler eller lave relieffer, som er billeder i ler. Når vores ler arbejder er tørre vil vi male glasur på
og få det brændt i en keramikovn. I den forbindelse vil vi besøge et keramikværksted i byen.
Kursus Nr.
Sted
Periode:
2021-T564
Turmalin
05-01- 22.06,2021
KL. 12.45 -, 14.00 ONS
i alt 38 timer
25dage

Pris v/ 4 deltager

Pr person

390.-

Computer
Fredage fra den 07.01.2021-22.06.2021, fra kl. 08.00-10.00
Vi beskæftiger os med kommunikation over sms og andre medier, at skrive små beskeder,
sende foto og indtale tale klip m.m.
Vi laver mindre stopmotion film til dette lærer eleverne at benytte en særlig app. De lærer om
at tage billeder og arbejde med små historier samt udforme figurer og kulisse.
Herudover undervises eleverne i hensigtsmæssig brug af sociale medier, politik omkring
mobning på nettet og hensigtsmæssig brug af nettet ved fx indkøb. Samt at bruge mail.
Undervisningen er både i gruppen og ved behov mere individuelt.
Kursus Nr.
2021-TKL. 08.00 - 10.00
Pris v/ 4 deltager

565
FRE
Pr person

Sted
Turmalin
i alt 63 timer

Periode:
05-01- 22.06,2021
25dage

650.-

Idræt
Fredage fra den 07.01.2021- 18.06.2021, fra kl. 10.15.-11.00
Idræt og bevægelsesfag foregår udendørs og indendørs alt efter vejret. Vi er ude i vores
nærhed dvs. i skov, ved strand og i park. Der vil være fokus på glæden ved at være fysisk
aktiv i et fællesskab, hvor vi støtter og opmuntre hinanden. I idræt og bevæglesesfag vil vi
beskæftige os med opvarmning, stræk, løb, styrketræning og diverse lege, stafet samt
boldspil. Vi arbejder med, at den enkelte opøver større lyst til bevægelse, udholdenhed, styrke,
smidighed og kropsbevidsthed.
Kursus Nr.
2021-TKL. 10.15 - 11.00
Pris v/ 4 deltager

566
FRE
Pr person

Sted
Turmalin
i alt. 25 timer

Periode:
05-01- 22.06,2021
25dage

260.-

Yoga
Fredage fra den 07.01.2021.- 18.06.2021. fra kl. 11.45-12.30.
Vi har Yoga og her øver vi forskellige enkle yoga stillinger, så vi får arbejdet hele kroppen
igennem. Der arbejdes med stående, siddende og liggende stillinger. I yoga er der fokus på
det den enkelte kan samt stræk, styrke, balance og glæde! Vi slutter altid af med afspænding.
Kursus Nr.
2021-TKL. 11.45 - 12.30
Pris v/ 4 deltager

567
FRE
Pr person

Sted
Turmalin
i alt. 25 timer
260.-

Periode:
05-01- 22.06,2021
25dage

