
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 15. januar 2021 uge 2 

   Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 22. januar er torsdag den 21. januar.                                                    
Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      
Skriv mail: Klik her eller Ring: 86 80 03 33 

Onsdag 27/1 

Kl 19-21 

Åbent hus for nuværende og 

kommende forældre 

Torsdag 11/2 Fastelavnsfest 

Mandag 15/2 - 

fredag 19/2 

Vinterferie 

Fredag 12/3 Skolefri 

Onsdag 17/3 

Kl. 16-17 

Musikcafé 

Lørdag 27/3 

Kl. 10-12 

Påskefest (obligatorisk) 

Mandag 29/3 - 

mandag den 

5/4 

Påskeferie 

Onsdag 14/4 

Kl. 19-21 

Årsmøde 

Fredag 30/4 St. Bededag (fri) 

Lørdag 8/5 

Kl. 10-13 

Majfest (obligatorisk)  

Torsdag 13/5 Kr. Himmelfart (fri) 

Det sker 

  

Uge 3 

8./9. kl. 

At lære er at ville  

Uge 4 

6./7. kl. 

Sneen dækker mark og mose 

Uge 5 

4./5. kl. 

I sne står urt og busk i skjul 

Uge 6 

2./3. kl. 

Spurven sidder stum bag kvist 

Uge 8 

1. kl. 

Vågn op og slå på dine stren-

ge 

Uge 9 

8./9. kl. 

Den kedsom vinter gik sin 

gang 

Morgensange 
 

Skoleleder 
Vi fortsætter med den digitale undervisning! Børnehaverne og vuggestuen er fortsat 

åbne. 

Så kort kan det siges, og så meget mere kunne der siges! Hvordan ser tidshorisonten 

ud? Hvordan klarer eleverne situationen? Er der noget, der kunne hjælpe for at afbøde 

de værste følger af situationen? 

Svaret er nok nej! Vi må væbne os med tålmodighed og vente endnu engang. Til 7. 

februar og måske endnu længere. Og prøve at få det bedste ud af situationen. Man kan 

i hvert fald sige, at der er tid til at være mere sammen og være lidt mere nærværende. 

På godt og ondt. For det at være meget sammen giver mulighed for nærvær, men kan 

også give en masse udfordringer, man skal forholde sig til. 

Samtidig  er der meget gang i vaccinationerne i samfundet. Efter fastlagte planer om, 

hvem der er mest udsatte eller nødvendige i vort samfund. Disse beslutninger er politi-

ske og har baggrund i et sundhedsfagligt etisk grundlag. Andre steder i verden tænker 

man anderledes, end vi gør. F.eks. forlød det, at Indonesien vaccinerer dem, der skal 

holde hjulene i gang i samfundet. Så må de ældre og svage vente.  

Hele spørgsmålet om vaccination optager mange i vort samfund. Og meningerne er 

mange. 

Den gængse lægevidenskab bygger grundlæggende på det fundament, der hedder, at 

sygdomme og dårligdomme skal fjernes, bekæmpes og udryddes. Medicinsk, kemisk 

eller kirurgisk. Sideløbende hermed har vi homøopatien, som mere går på at gøre krop-

pen i stand til selv at bekæmpe sygdomme eller leve med dem med færrest mulige 

symptomer. Vaccination er nok et sted midt i mellem disse to medicinske retninger, alt 

efter hvor teknisk avanceret vaccinen er. De gammeldags vacciner indeholder svække-

de eller dræbte sygdomsceller, som tvinger kroppens immunforsvar til at bekæmpe 

sygdommen; de mere teknologiske indeholder elementer, der målrettet bekæmper syg-

domscellerne. 

Jeg har sommetider tænkt på, hvordan Rudolf Steiner med sit klarsyn ville opfatte en 

sådan sygdomspandemi. Først og fremmest tror jeg, han ville have redegjort for altings 

sammenhæng både i den fysiske verden og i den åndelige verden. Han ville have påpe-

get, at sygdomme er en del af helheden, og at sygdomme derfor også har den mission 

at udligne ting, der er i ubalance. Og at enhver ting, man gør for at bekæmpe en syg-

dom, har sin virkning men også sin bivirkning, og at fordele og ulemper derfor nøje må 

vurderes. Til sidst tror jeg, han ville have fokuseret på frygt, angst og tillid, hvor frygt og 

angst sjældent bærer noget positivt med sig. Frygt og angst kan tværtimod forstærke 

sygdomme. Vi må have tillid til, at vi er en del af verdens-altet, og at tingene lægger sig 

til rette, som de skal. Og så skal vi huske, at vi som mennesker har en egen fri vilje til at 

tænke og handle bedst muligt. Og det gør vi jo ved at se det fornuftige i at isolere os og 

i tillid efterleve de retningslinjer, vort samfund udstikker i Corona-tiden. 

Rigtig god weekend 

Jes Juul Lauesen 

Skoleleder 

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk


Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Nyhedsbrev fra Yggdrasil og Skovstjernen 

Endnu engang godt nytår til Jer alle. Vi glæder os til et helt nyt og spændende år og endnu et år, hvor vi ser frem til et konstruktivt 
samarbejde med Jer. 

Velkommen til nye børn og forældre i Skovstjernen og Yggdrasil. Vi håber, I bliver glade for at være hos os. 

Dette er det første fælles nyhedsbrev for vuggestue-og børnehavegrupper. Frank og jeg er trukket i arbejdstøjet, og er i fuld gang med 
arbejdsmøder omkring vores fælles pædagogiske praksis. Vi ser frem til at udvikle gode ideer, så vi skaber trivsel og udvikling for alle 
vores skønne børn.  

Vi begynder så småt at samarbejde dagligdagsrutiner for personalet omkring f.eks. planlægning af mødeplan og arbejdsgange om 
f.eks. konference, fravær etc. 

Her ved starten af 2021 oplyses I om lukkedage igennem året. De er nu ensrettet og ser således ud: 

• De 3 dage før påske 

• Dagen efter kr. himmelfartsdag 

• Grundlovsdag 

• Uge 28-29-30 

• Hverdagene imellem jul og nytår 

I vores pædagogiske praksis nyder alle børnene vintervejret og kælker og leger i sneen, selvom der ikke er så meget af den tilbage. 

Yggdrasil synger snesange: Ræven rask over isen og slæden slingrer. I Skovstjernen fortælles der vintereventyr. 

Hanne i Yggdrasil er sygemeldt med rygproblemer og har ikke overblik over længden endnu.  

Jytte fra børnehaveklassen har Hannes timer, og der er lavet en plan for, at udegruppen kommer afsted, også når Hanne er syg. 

Vi holder fastelavnsfest den 12. feb. i både Yggdrasil og Skovstjernen. I vil høre nærmere. 

MADORDNING: Fra uge 3 starter den nye madordning, som betyder, at eftermiddagsmaden også vil blive serveret i Yggdrasil, og at 
børnene derfor kun behøver at medtage drikkedunke. Ordningen er en tilkøbsydelse, som betyder, at I sammen med forældrebetalin-
gen betaler 100 kr. pr. måned. 

Det var alt for nu - Rigtig god weekend til Jer alle. 

Bedste hilsen personalet i Skovstjernen og Yggdrasil 

Charlotte 

Bhkl. - Jytte 

Kære alle. Så bliver det alligevel ikke på mandag, at vi begynder i skole igen. Men vi må krydse fingre for, at det bliver 8. februar. For 
at der ikke skal gå så lang tid til vi ses, vil jeg sammen med Henriette møde børnene på zoom en dag i næste uge. I får yderligere 
information vedrørende dette på intra. Håber I får tegnet, fingerstrikket, strikket, syet og snittet. Syng endelig en masse snesange, så 
vi kan få mere sne. Inden vi ses næste uge på zoom, må I øve jer i at tælle til 60 og tælle baglæns fra 20 til 0. At binde sløjfe er ligeså 
en god øvelse. Gerne også hver morgen synge vores morgensang med alle vores navne. I kan bruge dukker og bamser som statister. 
Eller se på klassebilledet. Der er så tomt i bhkl uden jer, så håber inderligt, at vi kommer i skole til februar. De kærligste hilsner fra 
Jytte 

1. kl. - Uffe 

Kære alle. 

Sikke en tid! Jeg synes vi er kommet godt i gang med zoomundervisningen, selvom det jo på ingen måde kan være det samme. Jeg 
har den fulde forståelse for, at enkelte har meget svært ved at  støtte op om det, da de jo også skal arbejde. Men det hele kan vel 
stadig betegnes som en nødsituation. Nu da vi skal være ”på” i så lang tid, har vi jo haft et møde om, hvordan det går. Udfaldet af det 
ved jeg ikke endnu, da det ikke er afholdt i skrivende stund. 

Nu er vi i gang, og det hele er stadig nyt og sjovt, men jeg tror, alle vil opleve, at det kommer til at gå op og ned med engagementet . 
Giv lige lyd, hvis det er tilfældet. Så ved jeg lige, hvorfor man måske tager en pausetime, eller en kortere dag. 

Vi håber på bedre tider snart. 

God weekend Uffe 

 

Meddelelser fortsætter på næste side! 



Meddelelser fortsætter på næste side! 

Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

2./3. kl. - Heidi 
Vi fortsætter hjemmeskolen lidt endnu. Jeg håber, I klarer at jonglere med både eget arbejde og hjemmeskole.  

På mandag siger vi lige hej til hinanden igen på zoom kl. 12.15, og der er store-bytte-dag på tirsdag mellem 7.30 og 14.00. 

Giv gerne lyd, hvis I har brug for hjælp med håndarbejde. Jeg er på skolen næsten hver dag, så skriv lige i forvejen.  

Rigtig god weekend til jer.  

4./5. kl. - Henriette 
Så er der gået en zoom uge; vi har fået hørt om, skrevet om og tegnet et kort over Norge, Sverige, og i dag begynder vi på Finland. 

Lavet et par flotte frihånds geometri tegninger. 

Stilen er godt på vej, og vi skriver om en norsk nisse. 

Alle er på skærmen, har fået spist morgenmad, fundet alle hæfter frem og sidder klar. Godt gået. 

Næste uge fortsætter vi med geografi, og så får vi desuden lidt grammatik hver dag, jeg sender en øveside hjem til fristunderne. 

Velmødt på zoom.  

God weekend  Henriette 

6./7. kl. - Frank 
God weekend:-) 

8./9. kl. - Frederikke 
Endnu en uge med onlineundervisning er gået. Og jeg må sige, at jeg er ganske fortrøstningsfuld. Det skal ikke underkendes, hvilken 
opgave det er, og hvilket ansvar der ligger på elevernes skuldre, også selvom jeg ved, at mange af jer forældre står tæt og støttende 
til eleverne. Men jeg oplever en stor ansvarlighed hos mange af eleverne, ikke blot ved at møde op til timerne, men også ved at være 
med, deltage og være aktiv. Det betyder alt for undervisningen, for mig som lærer, men jeg er overbevist om, at det også betyder me-
get for eleverne, at de kan mærke, at de har en klasse omkring sig, hvor hver elev gør sit til, at det er godt for alle. Det giver en tryg-
hed og en vished om, at ’de er der’, selvom de ikke er sammen. 

En lidt overordnet snak og ros til de unge mennesker. 

I dag afslutter vi den korte astronomiperiode, vender tilbage til jorden og graver os dybt ind i den. Vi starter nemlig geologiperiode på 
mandag. 

Rigtig god weekend til jer alle. 

Kh Frederikke 

12. Sp. klasse - Jannie 
God weekend:-) 

SFO - Jacob, Henry, Lisbeth, Ellen og Catrine 

God weekend:-) 

Klub - Christoffer, Ellen, og Jens 

God weekend:-) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Meddelelse: 

Vi vil gerne bede alle forældre til skolebørn om at aflevere deres 

barn ved vejen og ikke gå med op på skolen.  Egentlig har dette 

været reglen hele tiden på grund af Corona-pandemien, men 

mange har glemt lidt, at sådan er retningslinjen. Undtaget har 

været 1. klasse, hvor eleverne lige har skullet vænne sig til at gå 

i skole. Vi skal på skolen sørge for, at der er synlighed af lærere 

på skolen før kl. 8, så det er trygt at gå op til klassen. 

Børnehaveklassebørn afleveres ved klassens indgang, ligesom 

børnehave- og vuggestuebørn selvfølgelig afleveres til en vok-

sen i børnehaven/vuggestuen. 

Vi vil gerne opfordre forældrene til at respektere denne linje 

og ikke lave civil ulydighed, hvis man tænker anderledes. Vi 

bliver nødt til at håndhæve fælles regler for at få tingene til 

at fungere! 

Meddelelser: 

Nyhedsbrev december 

Sammenslutningen af Steinerskoler 

Klik på nedenstående link for at læse nyhedsbrevet 

https://mailchi.mp/df9181be8941/nyhedsbrev-maj-4688923?
e=19b04509ed 

Hjemmebesøg: 

På grund af smittefare for Corana, har vi som skole valgt at 

erstatte hjemmebesøg i familierne med skolehjem-samtale 

med familierne på skolen. Så må rigtigt hjemmebesøg vente 

indtil vi har lagt Corona-pandemien bag os. Ærgerligt men 

ansvarligt; og så har vi noget til gode! 

 

Tilkaldevikar 

SFO’en søger tilkaldevikar! 

Kontakt: Catrine Oest Jacobsen 

Tlf. nr.: 21843724 

https://mailchi.mp/df9181be8941/nyhedsbrev-maj-4688923?e=19b04509ed
https://mailchi.mp/df9181be8941/nyhedsbrev-maj-4688923?e=19b04509ed


Ved sygdom! 
HUSK at ringe til kontoret 

tlf. nr.: 86 80 03 33,  
hvis dit barn/dine børn er syge! 

Der kan også skrives en mail: Klik her 
Vi skal have besked om sygemelding  

senest kl. 8.00! 

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT 

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Praktisk info: 

 Kontoret er åbent  

mandag - fredag: 8.00 - 14.00 

De enkelte lærere træffes bedst i fri-
kvartererne: 

09.45 - 10.10 

10.55 - 11.25  

12.10 - 12.20 

Nyttige telefonnumre: 
Kontoret 86800333                            

SFO 30539557                                  
Klub 30238279 
Børnehaven Yggdrasil 30238232

  

Leje af sal 
Det koster 300 kr. at leje salen en af-
ten. Hvis man vil leje salen en hel dag 
i weekenden koster det 500 kr. for for-
ældre til børn på skolen og 600 kr. for 
udefrakommende. 

Man kan leje ”bålplads”, hvor man skal 
betale kr. 500 i depositum. Hvis man 
ikke har rengjort ”bålpladsen” efter 
brug, kommer man til at betale kr. 200 
oveni! Henvendelse til skolen skal   

altid ske ved: 
• Sygdom 

• Forsinket mødetid 

• Afbud til månedsfest 

• Ferie i skoletiden 

• Usikkerhed om barnets trivsel i sko-
len 

 

 

Vi arbejder ud fra  en pædagogik,  
hvis mål er at udvik le fr ie, hele, 
kreat ive og selvstændige menne-
sker med engagement, dømme-

kraft  og mod på l ivet.  

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk


Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

 Priser for annoncering i Nyhedsbrevet : 
For forældre til børn på skolen: 

1 uge for 1 annonce = 25 kr. og efterfølgende uger koster det 10 kr. 
Hvis man vil have printet 2 stk. ud sammen med nyhedsbrevet og hængt op på 
opslagstavlen ved salen og på døren i SFO’en, koster det 2 kr. pr. farvekopi og 

1 kr. i sort/hvid! 

Svar på gåde fra 8/1:  
 
 
Man skal ganske enkelt bare fjerne en tændstik fra 
plustegnet og lægge den på 5-tallet, så det danner 
et 9-tal.  
 
 
 
Ny gåde:  
 
 
 
Svaret kommer i næste nyhedsbrev fredag 22/1! 

 
Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

Stavangervej 3 
8600 Silkeborg 

Tlf.: 86 80 03 33 
Mail: kontakt@steinerskolen-8600.dk 

Link til vores hjemmeside: www.steinerskolen-8600.dk 
 
 
 

 

Instrumenter til salg 
 

3/4 cello til salg til 4.000 kr. 
Incl. cellohylster + stol. Nye strenge. 

Nypris 8.000 kr.  
Kontakt Viktor Noah 

tlf. nr.: 25751531 

1/1 violin til salg.  

Købt hos Scandinavian Strings i Silkeborg. 
Kontakt Helle Schaufuss  

tlf. nr.: 23 36 82 79 

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk
http://www.steinerskolen-8600.dk/?wid=266


Vigtige Meddelelser: 
 

Retningslinier i tilfælde af smittet barn på skolen og i dagtilbud: 

Testes et barn positiv med Covid-19, hjemsendes de elever og medarbejdere, som den smittede har 

været i nærkontakt med. Nærkontakt præciseres som samvær med under en meters afstand i mini-

mum 15 minutter. Eller at man har været i samme rum igennem længere tid eller har haft tæt fysisk 

kontakt. Dette beror derfor på et skøn.  I visse tilfælde vil skolen/dagtilbud derfor vælge at hjemsen-

de hele kontaktgruppen. 

 Når man sendes hjem, følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer for testning og karantæne.  

Sundhedsstyrelsens anvisninger er: 

1. test: Første test skal tages tidligst 4 dage efter, at man sidst var i nærkontakt med den smitte-

de person 

2. test: Anden test skal tages 2 dage efter den første test. Det er vigtigt at få taget anden test, 

selvom den første test var negativ, for at sikre at man ikke er smittet. Hvis der er gået mere 

end 6 dage, efter at man var i nærkontakt med den smittede, skal man kun testes én gang. 

Man behøver derfor kun booke tid til den første test. For voksne gælder, at hvis der er gået 

mere end 14 dage, siden man var i nærkontakt med den smittede, og man ikke har udviklet 

symptomer, skal man ikke testes. 

--- 

For elever har skolen/dagtilbud besluttet, at elever kan komme tilbage i skolen/dagtilbud, hvis de en-

ten 

1. Er testet negative (jf ovenfor) 

2. Ikke har udvist symptomer (100% symptomfri) i den uge , de blev sendt hjem samt efterfølgen-

de uge. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kontoret (86800333) 

 

 

Nuværende og kommende restriktioner for skole og dagtilbud 

På grund af de nye restriktioner, som udstedt af regeringen, er SFO’en lukket i uge 52 og åbner igen 

den 4. januar. Såfremt restriktionerne bliver forlænget udover 3. januar, må der holdes øje med Intra 

og hjemmeside for udmeldinger her. Det kan på forhånd meddeles, at de restriktioner, der udmeldes 

fra regeringen, selvfølgelig også gælder for vor skole/dagtilbud. 

VIGTIGT VIGTIGT 


