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Nysgerrig
på livet?

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS

PROGRAM FOR DAGEN

Engelsk
(1. sal)

BespisningSang og 
panelsamtale

Go’ Kaffe

Kemi
(1. sal)

Div. metalsløjd

Rejse- og  
håndværksopgave-

udstilling

Lindvedvej 64, 5260 Odense S
Tlf: 65 95 70 04 · hf@rss-odense.dk

Er der spørgsmål, du ikke fik besvaret, eller er du 

nysgerrig efter mere Steiner HF? 

Så er du mere end velkommen til at kontakte os på 

tlf 65 95 70 04 eller på mail hf@rss-odense.dk
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PROGRAM - torsdag 7. februar

Kl. 16 - 18 Åbent hus
Udstillinger, musik, kemi, engelsk, smedning samt sølv- og kob-

bersmedning - se, hvor det finder sted på bagsiden. 
Mød elever, lærere og forældre m.fl. Go’ Kaffe serverer økologisk og 

fairtrade baristakaffe.

Obs: Kemi- og engelskundervisning samt. div. smedning stopper kl. 

17.15.

Kl. 16 - 18 Lidt at spise

Kl. 18 - ca. 20.30  
Introduktion til Steiner HF og panelsamtale
Oplæg til panelsamtale og introduktion til Steiner HF med temaet: 

Hvordan inspirerer man til nysgerrighed og læring i en verden, der 
har brug for, at vi forandrer os.

Paneldeltagere: Noemi Katznelson, Karoline Pinholt, Sune Jon Han-

sen, Jacob K. Nielsen, Martin Schwartz, Karoline Kirchhübel.

Læs om paneldeltagerne på modsatte side.

Paneldeltagere

Noemi Katznelson
Leder af Center for Ungdomsforskning, 
Aalborg Universitet med nøglekompeten-
cerne: Ungdom, ungdomskultur, uddan-
nelse, udskoling, overgang til ungdomsud-
dannelser, erhvervsuddannelser, udsatte 
unge, vejledning og motivation.  
Cand.mag. i pædagogik og historie med 
ph.d. i uddannelsesforskning. 

Karoline Pinholt
Afdelingsleder i VejledningsCentret på 
Syddansk Universitet. Tidligere område-
leder for bacheloroptagelsen på Aarhus 
Universitet. Har i mange år være med i 
udviklingen og opbygningen af de vejled-
ningstilbud, universiteterne tilbyder, både 
generelt og til unge med særlige behov. 
Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.

Sune Jon Hansen
Har siden 2016 været sekretariatsleder 
i Lilleskolernes Sammenslutning. Cand.
mag. og ph.d. i Pædagogik fra Københavns 
Universitet. Forskningsområder: Skole- og 
uddannelsespolitik og -praksis, social mo-
bilitet, migration, land og by. 

Jacob K. Nielsen
Rektor på Michael Skolen siden 2017. Tid-
ligere gymnasielærer på først Aurehøj, si-
den Ørestad Gymnasium (lektor og pæda-
gogisk koordinator).
Cand.mag. i dansk, filosofi og semiotik i 

1996, ph.d. i litteraturhistorie fra Aarhus 
Universitet 2001. Dimitterede fra Vidar 
Skolen i 1988. Indstillet til Politikens Un-
dervisningspris.

Martin Schwartz
Fra 2016 egen virksomhed med produkti-
on af illustrationer af byplakater og -post-
kort, der sælges fra danske og udenland-
ske butikker. Har arbejdet som illustrator 
siden 2005. Først som freelancer med il-
lustrationer til bl.a. medicinalindustrien, 
div. fagblade, oversigtskort til zoologiske 
haver og forlystelsesparker i ind- og ud-
land. Cand.mag. i film- og medievidenskab 
fra Københavns Universitet i 2004. Dimit-
terede fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense 
i 1994. 

Karoline Kirchhübel
Designleder hos konsulentfirmaet IDEO 
i London, der er kendt for deres tværfag-
lige tilgang til innovation, hvor indsigt i 
og nysgerrighed på menneskers behov og 
adfærd er afgørende for udvikling af nye 
løsninger på komplekse problemer. Senest 
med til at udvikle principperne bag ’Cir-
kulært Design’, en række fremtidsrettede 
metoder, hvor også naturen og økosyste-
met spiller en central rolle i den kreative 
problemløsning. Uddannet i kommuni-
kation på University of the Arts i London. 
Dimitterede fra Rudolf Steiner-Skolen i 
Odense i 2008.


