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RUDOLF STEINER SKOLEN I SILKEBORG 

 

Stavangervej 3, 8600 Silkeborg 

Tlf.: 86 80 03 33  

E-mail: rudolfsteiner@mail.tele.dk 

SE-nr.: 78 12 88 28   / Skolekode: 74 30 26 

Kontoret er åbent mandag – fredag: 8.00 – 14.00                            

De enkelte lærere træffes bedst i frikvartererne:  

9.45 – 10.10, 10.55 – 11.25 og 12.10 – 12.20 

Nyttige oplysninger og telefonnumre: 

SFO                                                                30 53 95 57  

Klub    30 23 82 79  

Børnehaven Yggdrasil      30 23 82 32            

                    

 

Om skolen 

Rudolf Steiner skolen i Silkeborg har eksisteret siden 1981 og haft til huse i de 

nuværende bygninger siden 1986. 

Skolen er en selvstændig juridisk enhed, organiseret som en selvejende institu-

tion. Ingen enkeltpersoner, firmaer eller andre har ejerandele i skolen eller 

hæfter for skolens gæld. 

Skolen ledes i tæt samarbejde mellem skoleleder, kollegium og bestyrelse. Der 

tilstræbes konsensusbeslutninger byggende på de selvforvaltnings-tanker, der 

ligger i ideerne om den sociale tregrening udviklet af Rudolf Steiner. 

Til en samlet skolegang på en Rudolf Steiner skole hører 12 skoleår, hvor vi her 

på skolen kan tilbyde de 9/10 første.  

De sidste to-tre år har eleverne mulighed for at gennemføre på Steinerskolerne i 

Århus eller i Skanderborg. 

Nogle vælger i stedet at gå på efterskole, gymnasium, teknisk skole el. l.. Ele-

verne klarer sig generelt rigtig godt, og tilbagemeldinger viser, at de kommer 

med en god ballast og faglig viden fra vores skole. 

 

Pædagogikken og skolens idé  

Det er kendetegnende for Rudolf Steiner skolen, at der arbejdes ud fra et men-

neskesyn og et verdensbillede, der anerkender mennesket som et fysisk, sjæle-

ligt og åndeligt individ. Det er ud fra denne helhed, skolens 12-årige forløb er ud-

arbejdet.  
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Den bærende idé i Rudolf Steiner skolen er troen på det enkelte menneskes uen-

delige muligheder. Alle børn har evnen til at blive begejstrede, til at opdage og til 

at skabe og derigennem udvikle sig.  

Skolens opgave er til enhver tid at uddanne børnene til individuelt at være med-

skabende i samfundet. 

Vi mener, der er hårdt brug for selvstændige frie mennesker med fantasi, social 

fornemmelse, mod og handlekraft. Vore bestræbelser går derfor på at bringe 

børnene det, som på et givent alderstrin nærer og begejstrer både fagligt, 

kunstnerisk og håndværksmæssigt. Vi arbejder således målrettet med såvel de 

boglige som de musiske og håndværksmæssige fag. 

 

Hvad vi vægter højt på vores skole? 

At hvert barn bliver mødt med respekt og får de rette udfordringer til rette tid. 

At barnet støttes i sin individuelle udvikling – både fagligt og personligt. 

At skolen er et fællesskab i overskuelige rammer, hvor man kender hinanden. Et 

trygt og vedkommende miljø, hvor den sociale udvikling er i højsædet. 

 

De kunstnerisk/kreative fag. 

Rudolf Steiner skolens særkende er de mange kunstneriske, kreative og hånd-

værksmæssige fag samt eurytmi. 

Mange, som kun har perifert kendskab til vores pædagogik, har dannet et dogme 

om, at ”arbejdet med de mange kreative fag er ensbetydende med, at man ikke 

sætter de generelle faglige indhold højt nok”. 

Et dogme, der er svært at rydde af vejen, når ”snakken går” ude omkring. 

Men hvad kan kunsten og det kunstnerisk-kreative egentlig betyde i rammen af 

det pædagogiske arbejde? 

Rudolf Steiner har vægtet begrebet ”kunstnerisk undervisning” som noget helt 

særligt i sin impuls til fornyelse af det pædagogiske felt. Man kan betragte 

”kunstnerisk undervisning” som en metode, der kan bruges i alle skolens fag. 

Vi ser det på følgende måde (i meget kortfattet udgave): 

Det mangfoldige kunstnerisk-kreative arbejdsområde kan beskrives som en bæ-

rende strøm, der understøtter/supplerer den boglige-intellektuelle læring. 

Dette er der efterhånden forsket meget i – især på det musikalske område og i 

forhold til motorisk træning – og resultaterne taler deres tydelige sprog: at det 

kunstneriske arbejde og bevægelsesarbejdet med børn fremmer evnerne til in-

tellektuel læring. 
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Det menneskebillede, vi arbejder ud fra, anerkender mennesket som et fysisk, 

sjæleligt og åndeligt individ. Det, der karakteriserer mennesket som netop men-

neske, er selvbevidsthed, selvstændighed og frihed. 

Vi har altså et anlæg til frihed at forholde os til i opdragelsen af vore elever. I 

dette anlæg ligger kreativiteten som en evne til at være skabende. 

Mennesket er et kreativt væsen og kan som sådan være skabende på mangfoldig 

vis. Om det skabende moment senere bæres ind i et kunstnerliv eller i partikel-

forskning spiller principielt ingen rolle. Det handler om at se mulighederne i stof-

fet og udvikle det ud fra disse. 

Det, som er væsentligt for os i skolesammenhæng, er at hjælpe dette friheds-

kim på vej og at give næring til, at eleverne kan udbygge kreativiteten til en bred 

og anvendelig kompetence, hvad de end kommer til at beskæftige sig med i livet.  

Det kan vi gøre ved at arbejde med en alsidig vifte af ikke–boglige fag, som sup-

plerer og understøtter den boglige læring, samtidig med at de fra hver sin vinkel 

bidrager til udviklingen af ”det hele menneske”. 

Når vi taler om ”det hele menneske”, er det ud fra forståelsen af, at mennesket 

forholder sig tænkende, oplevende og handlende i verden. Disse tre dele af men-

nesket, krop, sjæl og ånd, har brug for ”næring” på hver sin måde.  Kroppen tilgo-

deser vi i gymnastik/idræt, eurytmi, håndværksfag og den del af morgenens 

hovedfagsundervisning, vi kalder ”rytmisk del”. 

Ånden næres gennem tankevirksomheden i de boglige fag gennem fordybelse i 

undervisningens indhold og forståelse af de fænomener, eleven præsenteres for. 

Sjælen, det indre menneske, næres gennem begejstring og medleven – det kan 

være igennem musik, vers og digte, der reciteres, det vi sædvanligvis forstår ved 

det kreative og kunstneriske. 

 

Eurytmi 

Som et helt særligt fag, der integrerer både det udførende, det oplevende og 

det reflekterende menneske (krop, sjæl og ånd), har børnene fra børnehaveklas-

sen og op gennem hele skoleforløbet faget eurytmi. 

Eurytmi er en bevægelseskunst, der bringer sprog og musik til udtryk igennem 

bevægelser, der kan opdages og erfares i mennesket selv. I de små klasser er 

det eventyr, historier, digte og små musikstykker, der i fællesskab opstår som 

stemningsfulde bevægelsesforløb. I de ældre klasser udfordres eleverne til at 

omsætte komplicerede geometriske former i bevægelsesforløb til musik eller 

digte, skabe drama i bevægelse eller danse et helt musikværk sammen. Gennem-

gående for eurytmiundervisningen er, at den integrerer lærestoffet i kunstne-

risk bevægelse og derved skaber en kropslig og oplevet forankring i eleven. Eu-
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rytmien styrker elevernes motorik, sociale kompetencer og evne til at danne in-

dre billeder og bringe til udtryk. Som kunstart hjælper den eleven til større cen-

trering og evne til at bevæge sig i harmonisk sammenhæng med andre. 

For hvert af fagene foreligger der i læreplanen et indholds– og progressionsforløb 

beskrevet gennem alle klassetrin fra 1. – 12. klasse, på lignende måde som de boglige 

fag er beskrevet, og til dels i direkte relation til dem. 

Det specielle, der herudover er muligt med den omtalte faggruppe, er, at den også 

kan få stor betydning som terapeutiske eller harmoniserende redskaber, klasselæ-

reren kan flette ind i sin undervisning. 

 

Børnehaveklassen 

I børnehaveklassen lægges der stor vægt på barnets sociale udvikling. Barnet 

oplever gennem leg, sang, musik og daglige gøremål at fungere sammen med jævn-

aldrende.  

Barnets sproglige evner styrkes bl.a. gennem de daglige stunder med musik og 

sang samt opførelse af forskellige skuespil i løbet af året. 

Grov- og finmotorikken plejes og udvikles i den frie leg, legegymnastik, eurytmi, 

maling samt i de mange aktiviteter i forbindelse med årstidsfesterne. 

I børnehaveklassealderen lærer barnet gennem efterligning. Den voksne er der-

for et vigtigt forbillede i alt, der foregår. 

Dagen, ugen og året er inddelt i faste rytmer. Det giver barnet stor tryghed i 

hverdagen. I dagens rytme indgår bl.a. morgensamling, fri leg, en aktivitet, even-

tyr og spisning. Ugens rytme indeholder gåtur, maling, eurytmi og legegymnastik. 

Højdepunkterne i løbet af året er 10 fester, som betyder, at børnene lever og 

oplever gennem årstiderne. 

Som et barn svarede på spørgsmålet om, hvordan det er at gå i børnehaveklasse: 

”Dejligt, vi fester hver dag”. 

Nye elever                                                                          

De fleste klassetrin på skolen kan optage nye elever efter forudgående samtale 

med skolen. Henvendelse til Jes Juul Lauesen (Skoleleder). Der indbetales et ge-

byr for optagelse. 

 

Samarbejde mellem hjem og skole 

Det er af største vigtighed for barnets trivsel, at det fornemmer forældrenes 

fulde opbakning til skolen, lærerne og undervisningen.  

Hvis barnet kommer hjem og er ked af noget, er det vigtigt, at I som forældre 

tager imod barnets udsagn, som det nu kommer og lytter og trøster. Efterføl-
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gende bedes I ringe til klasselærer/pædagog eller anden relevant voksen for at 

høre hændelsen fra voksenside, for på den måde at få klarhed på problemet. 

Derefter kan man evt. tale med barnet om, hvordan sagen kan følges til dørs. På 

den måde håber vi, i størst muligt omfang, at kunne undgå uhensigtsmæssige kon-

frontationer. Er der noget, I som forældre undrer jer over i det hele taget, så 

ring endelig til en lærer eller skolelederen. 

 

Henvendelse til skolen skal altid ske ved: 

 Sygdom 

 Forsinket mødetid 

 Afbud til månedsfest 

 Ferie i skoletiden 

 Usikkerhed om barnets trivsel i skolen 

 

Udmeldelse af skolen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den første i 

måneden. 
  

Nyhedsbrevbrev og Intranet. 

Hver fredag lægges nyhedsbrev ind på intranettet og på hjemmesidens forside 

http://www.steinerskolen-8600.dk/ med oplysninger om det der sker i nærmeste 

fremtid, lidt fra klasselærerne, SFO’en, klubben, børnehaven og meddelelser i 

det hele taget. Så husk at tjekke nyhedsbrevet hver fredag! 

 

Intranet 

Skolen har etableret intranet for at varetage: 

 Information om lektier i klasserne 

 Øvrig kommunikation mellem skole og hjem. 

Forældremøder og hjemmebesøg 

Der afholdes hvert skoleår mindst 2 forældremøder i de enkelte klasser. Det er 

af største betydning for børnene og samarbejdet mellem skole og hjem, at for-

ældrene deltager i disse møder. Desuden besøger klasselæreren familien i hjem-

met ca. en gang årligt efter aftale eller afholder alternativt forældre-lærer-

samtale på skolen. 

Vidnesbyrd 

Steinerskoler er eksamensfrie. I stedet gives der hvert andet år et skriftligt 

vidnesbyrd om elevens faglige, personlige og sociale standpunkt og udvikling. I 2. 
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og 4. klasse er vidnesbyrdet stilet til forældrene. Herefter stiles det til ele-

verne selv. Ved afgang fra skolen efter 9. eller 10. klasse stiles vidnesbyrdet 

desuden til eventuelt fremtidigt uddannelsessted eller arbejdsgiver. 

Elever, der dimitterer fra 12. klasse på en Rudolf Steiner-skole, kan i visse til-

fælde optages umiddelbart ved en videregående uddannelse (kvote 2). Men i 

mange tilfælde vil det være nødvendigt at supplere med fag i gymnasie- eller Hf-

regi.   

Fravær 

Fravær ved sygdom eller lignende meddeles til kontoret: 86 80 03 33 

 – bedst i tidsrummet kl. 07.45 – 08.00. Længerevarende fravær udenfor ferie-

tiden skal aftales på forhånd med klasselæreren. For meget fravær går ud over 

udbyttet af undervisningen og elevens forhold til kammeraterne. 

 

Ved fravær udover 20% har skolen indberetningspligt til Silkeborg Skoleafdeling.  

 

Nul rygning 

Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel. 

 

Bortvisning                                                                   

Skolen accepterer ikke, at elever er påvirket af, medbringer eller forsøger at 

afsætte stoffer på skolens grund. Evt. overskridelse vil, ligesom helt utilstedelig 

opførsel, kunne medføre bortvisning fra skolen.  
 

Arrangementer og aktiviteter på skolen                                            

I årets løb bliver der afholdt forskellige arrangementer og aktiviteter på skolen 

såsom foredrag, måneds- eller årstidsfester, arbejdslørdage, udstillinger m.v. 

Som regel bliver de til i samarbejde mellem lærerkollegiet, bestyrelsen og for-

ældrene. Forældrene modtager skriftlige indbydelser til de enkelte arrangemen-

ter. Til visse af disse inviteres også offentligheden. 

Arrangementer med elevoptræden, der falder på lørdage, medregnes som skole-

dage, hvilket betyder mødepligt for eleverne. 

Se datoerne i skolens kalender og i fredagsbrevene. 

 

Bemærk venligst:  

Ved optrædener er det hensynsfuldt at fotografere uden blitz, da det ellers 

forstyrrer eleverne. Vi henstiller til, at børn under tre år ikke deltager ved elev-
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optræden, da vi har erfaring med, at de har svært ved at forholde sig i ro i læn-

gere tid. 

Praktisk 

Der findes ikke dårligt vejr – kun forkerte klæ’r!! Sørg derfor for, at børnene 

kan være ude i al slags vejr. De har brug for at komme udenfor og røre sig og få 

frisk luft efter arbejdet indenfor i klasserne – altså varmt tøj om vinteren, 

tørre sokker i tasken og regntøj og gummistøvler, når vejrudsigten melder regn. 

Så vil det helt sikkert blive sjovere at holde frikvarter.  

Husk! at der skal være navn i skoletaske, overtøj, fodtøj, hjemmesko, instrumen-

ter m.m. 

Børnene skal hver dag medbringe madpakke og frugt. Sund mad er en forudsæt-

ning for god indlæring. 

Undgå at børnene medbringer sodavand, slik eller andre sukkerholdige ting. Evt. 

kage ved særlige lejligheder til ”klasseuddeling”. Hvis penge eller andre værdi-

genstande er med i skole, bør de være i en bukselomme eller andet sikkert sted. 

På skolen befinder der sig ”glemmekasse” indeholdende tøj og sko UDEN navn. 

Prøv at kigge ind næste gang du kommer forbi. Denne kasse ryddes op med mel-

lemrum og tøjet videregives til velgørenhedsorganisationer. 

 

Rengøring:  

Vi er en lille skole med begrænsede økonomiske midler. Derfor har forældrene 

gennem alle år haft weekendrengøringsturnus i klasserne. Det betyder, at hver 

familie står for gulvvask i klasserne x antal gange pr. år, afhængigt af hvor stor 

klassen er.  

Hvert år gennemføres der i begyndelsen af sommerferien en fælles skolerengø-

ring, hvor også fællesarealerne får en omgang. Dette arbejde planlægges af pe-

dellen og uddelegeres af klasserepræsentanterne. Alle forventes at deltage, og 

det plejer at være 1-2 hyggelige dage med mulighed for at møde og tale med hin-

anden.  

 

Retningslinjer for mobiltelefon på skolen 

Skolen er mobilfri skole. Dvs. telefoner indsamles om morgenen, låses inde og 

udleveres igen, når eleverne får fri. De må ikke benyttes på skolens grund med 

mindre det aftales med en lærer.  

Lærerne går foran som gode eksempler og har ikke mobiltelefoner fremme i 

skoletiden med mindre nogle helt særlige tilfælde gør sig gældende. Det gælder 

også forældre.  
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Såfremt disse regler ikke overholdes, kan mobiltelefonen inddrages fra lærer-

side. Fratages elever mobiltelefon i løbet af ugen, udleveres disse igen til ele-

verne fredag ved skoledagens ophør. Fratages elever mobiltelefon om fredagen, 

udleveres disse igen mandag efter skoletid. Forældre kan dog til enhver tid 

hente mobilen på kontoret mellem kl. 8-14. 

Lærerne går foran som gode eksempler og har ikke mobiltelefoner fremme i 

skoletiden, med mindre helt særlige tilfælde nødvendiggør dette. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at månedsfester også er skoletid, og mo-

biltelefoner derfor skal være slukkede på de skolepligtige lørdage. 

Instrumentalundervisning 

I 1. og 2. kl. undervises i pentatonfløjte. Fra 3. kl. spilles sopranfløjte og vio-

lin/bratsch/cello. I 5. kl. kan eleverne vælge at spille et andet instrument. Dette 

sker i samråd med klasselærer og musiklærer. Fra 5. klasse deltager eleverne i 

orkester. Elever fra de yngre klasser kan evt. optages i orkestret, såfremt deres 

kunnen er dertil. 

Afgørelsen træffes i samråd mellem forældre og skole. Undervisning på individu-

elt instrument foregår evt. ’ude i byen’; men tilbydes så vidt muligt af skolens læ-

rere, som underviser i tværfløjte, violin, bratsch og cello.  

I folderen ”Musik på Rudolf Steiner skolen i Silkeborg” beskrives skolens musik-

liv indgående, herunder elevers ønske om undervisning på et yderligere instru-

ment. Denne folder kan rekvireres på skolens kontor.   
 

Religionsundervisning 

Der undervises ikke på skolen i ”Kristendomskundskab” som særskilt fag. Faget 

er en del af fortællestoffet på alle klassetrin, og der ligger et kristent menne-

skebillede til grund for skolens pædagogik. 

Nogle år har en præst fra Kristensamfundet i Århus undervist efter skoletid. 

Dette har været et frivilligt, forældrebåret initiativ, og skolen stiller lokaler til 

rådighed, også hvis forældre måtte ønske undervisning ud fra en anden trosret-

ning. 

 

Skolefritidsordning-SFO 

 

Åbningstider 

SFO’en har åbent hver dag kl. 12.10 – 16.30, fredag dog til kl. 16.00. 

Der er morgenpasning i børnehaveklassens lokale fra kl. 6.45. Efter en særlig af-

tale fra kl. 6.30. 
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Feriepasning 

Vi tilbyder feriepasning efter skriftlig tilmelding og behov, i august inden skole-

året begynder, i dagene efter nytår, i vinterferien og i juni måned efter sidste 

skoledag. Vi holder lukket i juli måned, i efterårsferien, mellem jul og nytår, de 

tre dage før påske og fredag efter Kr. Himmelfart og Grundlovsdag.    
 

Afhentning og afbud 

HUSK at sige ”farvel” ved afhentning. Det er vigtigt, der siges farvel til en 

blandt personalet, så vi ved hvilke børn, der er hentet. Lad os det vide, hvis  

børnene tager hjem lige efter skoletid. Hvis børnene er fraværende fra skole, 

får vi besked derfra. 
 

Aktiviteter, værdigrundlag og pædagogiske målsætninger for SFO’en. 

Sammen med skolen ligger SFO’en i et naturskønt område, som vi har meget 

glæde af. Når børnene kommer fra skole, er behovene meget forskellige. Nogle 

har fået dækket deres sociale behov og har brug for stille samvær i små grup-

per, andre trænger til mere vilde lege, og andre igen til spændende aktiviteter. 

At skabe rammen, hvor disse forskellige behov tilgodeses, er SFO’ens opgave. 

Vores målsætninger er at gøre dette i overensstemmelse med skolens pædagogik 

med rige udfoldelsesmuligheder og i trygge, faste rammer og med vægten særlig 

lagt på anerkendelse af det enkelte barn.  

At skabe et så godt nærings– og udviklingsmiljø som muligt, er vores hensigt. 

  

Alt i alt vægter vi: 

Det sociale højt, at børnene trives, passer på hinanden og hjælper hinanden. 

At børnene har mulighed for at lege ”som i gamle dage”. 

At de har tid og udfoldelsesrum for fri leg. 

At de har mulighed for at skabe med hænderne – vi hjælper og sætter i gang. 

At de er med til at bage og lave mad. 

At de bruger deres kroppe, motorisk ude som inde, vi motiverer og sætter i gang. 

At de bruger naturen, er i den og med den – dertil laver vi bål og mad på bål. 

At de trænes i selv at rydde op efter sig og passer på de ting, de omgås. 

At følge årstidens skiften i de ting, vi foretager os.  

Naturmaterialer og sund økologisk mad.  

 

Forældresamarbejde 

Vi vægter en god kontakt til forældrene og et godt samarbejde mellem børnenes 

klasselærer og SFO’en, således at vi i fællesskab kan støtte det enkelte barns 
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behov så vidt muligt i forhold til den sociale sammenhæng, trivsel og udvikling.  

Der afholdes et forældremøde årligt samt 1-2 fællesspisningsarrangementer.  

Efter behov tager vi gerne et møde med enkelte forældre. 

Ugentligt bliver I orienteret og får beskeder fra SFO’en gennem skolens ny-

hedsbrev via skolens intranet. Når I har noget på hjertet, så kom til os. Lad ikke 

problemer, undren, usikkerhed eller rygter vokse til elefantstørrelse! 
 

Regler 

Børnene ”melder” sig i SFO’en til afkrydsning og bliver modtaget med håndtryk 

og øjenkontakt, når de har fri fra skole. Der siges farvel ved afhentning. 

Børnene rydder selv op efter sig, inden de går i gang med en ny aktivitet. 

Når børnene leger længere væk end synsvidde, skal de give besked derom til 

personalet. Børnene må ikke lege eller opholde sig uden for skolens område, og 

der er klare grænser i forhold til ophold i nærheden af Stavangervej. Børnene 

må ikke lege og opholde sig alene i området mellem SFO’en og vejen. De må løbe 

rundt om bygningen, men ikke længere end fliserne langs huset. Med undtagelse 

af sidste fredag i måneden, må børnene ikke medbringe legetøj i SFO’en. Dog slet 

ikke elektronisk legetøj!  

Som i skoletiden vil vi ikke have mobiltelefoner fremme. Hvis de er, tager vi dem 

i vores varetægt, og følger skolens regler. 

SFO’ens telefon bruges ikke til legeaftaler. Vi opfordrer jer til at lave aftaler 

i forvejen eller ved afhentning. Det er for tidskrævende, for dyrt, og det tager 

fokus fra at være til stede i nuet og i legen.  

  

Praktisk 

HUSK! PASSENDE TØJ TIL DAGENS– OG ÅRSTIDENS VEJR, FOR VI GÅR 

UD I AL SLAGS VEJR!  

Skriv navn i børnenes tøj og sko/støvler især overtøj, så finder det lettere sin 

ejermand. 

Ønsker I, at jeres børn har indesko på i sæsonen, hvor udesko bliver beskidte 

indendørs, så giv os besked derom, så vil vi være behjælpelige. 

I gangen står en kurv med glemmetøj. Efter efterårsferie, juleferie, vinterferie, 

påskeferie og til sommerferien giver vi tøjet videre til genbrug. 

Vi appellerer til jer forældre om orden, disciplin og gode vaner i garderoben. 

Lad kun det nødvendige være der. 
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Klubben 

Åbningstider: 

Klubben har åbent fra skolefri til kl. 16.30 mandag - torsdag, og fredag til kl. 

16.00. Den sidste 3/4 - 1 time er i fællesskab med SFO’en. 

Der er ingen feriepasning i skolens ferier. Ved særligt behov kan man henvende 

sig til skolens SFO. 

 

Ankomst og afhentning/udkrydsning: 

Umiddelbart efter skoletid melder eleverne sig i klubben, hilser dels på en vok-

sen og krydser sig selv ind på en liste. Beskeder om legeaftaler eller andet skri-

ves i felt på listen. 

Når de forlader klubben, krydser de sig selv ud og siger farvel til en voksen. 

 

Aktiviteter, værdigrundlag og pædagogiske målsætninger for klubben: 

Klubben er en fuldt integreret del af skolen. Både beliggenhedsmæssigt og i sam-

arbejdet med skolens ledelse, klasselærer og skolens fritidsordning. Økonomisk 

er det et fritidstilbud, der ingen tilskud er til, hvilket vil sige, at klubbens øko-

nomi skal hvile i sig selv. Skolen lægger lokaler, vand, varme til, mens løn, mad og 

andre udgifter skal dækkes af klubforældrebetaling. Vi beregner personale i 

forholdet 1:20 børn. 

 

Klubben har stor glæde af at ligge i et naturskønt område, og vi bruger skoven og 

skolens udearealer meget. Lige uden for døren er bygget en parkour-bane i sam-

arbejde med danmarksmesteren i parkour. Eftertragtet i vide kredse. Ved siden 

af har vi en tipi, som flittigt bliver benyttet til bål og madlavning. Kreative og fy-

siske aktiviteter følger årstiden og vejret. I sensommeren samles bær og svampe 

til madlavning. På de våde, kolde eftermiddage spiller vi bold inde i skolens sal 

eller varmer os ved bål i tipien eller sidder inde og spiller spil, tegner eller hygge-

snakker i klubbens sofaer. Skolen har en boldbane og en basketbane, og der er 

mulighed for at stå på rulleskøjter. Man kan snitte og arbejde i træ. Madlav-

ningen og det daglige hyggelige måltid vægtes højt. 

 

 

Alt i alt er klubben et værested med hjemlig hygge. I modsætning til SFO’en er 

klubben et sted med større frihed og mere ansvar. Man er en del af et fælles-

skab, og det forventes, at alle hjælper til, rydder op efter sig og tager vare på 

omgivelserne og hinanden. Personalet er der til at skabe en tryg ramme, guide på 

vej, hjælpe med aktiviteter, overholdelse af regler, hjælpe med løsning i konflik-
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ter, der opstår, og selvfølgelig lytte og lægge øre til de snakke, der er behov for. 

I klubben vægter vi samværet, det sociale og det mellemmenneskelige højt. Vi er 

en off-line klub uden digitale medier, spil og mobiltelefon. Ikke som en fornæg-

telse, men som et pædagogisk alternativ med andre udfordringer i det sociale. 

 

Forældresamarbejde: 

Gå direkte til os personale, hvis I har spørgsmål, undrer jer, er tilfredse eller 

utilfredse med noget. Vi ønsker et godt samarbejde og tager hjertens gerne 

imod forslag, idéer og kritiske røster. Hvis I forældre ønsker det, holder vi 

gerne et forældremøde. Efter behov tager vi også gerne et møde med enkelte 

forældre. Personalet har løbende dialog med klasselærerne, så vi i fællesskab 

har fornemmelse af, hvad der rører sig blandt eleverne, og kan støtte hinanden 

og dem bedst muligt.  

I skolens nyhedsbrev, via intra, bliver I ugentligt orienteret og får besked fra 

klubben. 

Forældrerepræsentanter fra de respektive klasser vil være praktisk bindeled 

mellem klub og forældre. 

 

Regler: 

 Når eleverne har fri fra skole, melder de sig i klubben, krydser sig selv ind 

og hilser på en voksen. Når de forlader klubben, krydser de sig selv ud og 

siger farvel til en voksen. 

 Efter spisning tager eleverne deres egen opvask. 

 Eleverne rydder selv op efter sig og husker at bringe ting ind, som de har 

haft med ude. 

 Eleverne skal blive på skolens grund, så længe der er i klub. 

 Hvis man i længere tid opholder sig langt fra klubben, giver man besked til 

en voksen. 

 Legeaftaler laves på forhånd hjemmefra, og en seddel medbringes herom. 

Vi har haft for mange tilfælde, hvor elever er taget med en hjem, og hver-

ken klub eller forældre vidste, hvor de var. 

 

 

 Som i skoletiden vil vi ikke have mobiltelefoner fremme. Hvis de er, tager vi 

dem i vores varetægt og følger skolens regler. Eleverne skal spørge om lov, 

hvis de har brug for at benytte telefonerne til beskeder.  

 Alle passer på hinanden og hjælper hinanden. 
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Praktisk: 

 Have tøj på og med, der passer til vejret. 

 Der serveres et let sundt måltid. Klubben er ikke helt sukkerfri, men i vi-

dest mulig udstrækning benyttes sunde alternativer. Besked om allergi og 

diæter vil vi helst have fra jer forældre. 

 Omkring kl. 13.30 serveres et let måltid. Eleverne hjælper med forberedel-

serne. 

 

Børnehaven Yggdrasil   
Børnehaven er godkendt til 30 børn, derefter skrives der op på venteliste. For at 

få en plads udfyldes et ansøgningsskema, og der aftales et møde mellem børneha-

vens personale og forældre. 

 

Åbningstid: 

Børnehaven har åbent mandag – fredag  6.45 - 16.30 

Det skal nævnes, at den tidlige morgenpasning fra 6.45 - 7.50 foregår i børne-

haveklassen sammen med skolens morgen-SFO. 

 

Ferielukning: 

Vi har lukket 4 uger i sommerferien uge 27-28-29 og 30 samt mellem jul og 

nytår. 

Vi holder lukket i påskedagene, Storebededag, Kristi Himmelfartsferien, Pinsen 

samt Grundlovsdag. 

Herudover vil forældrene blive spurgt om behovet i de øvrige ferier:   

Første uge i januar, vinterferien, 3 dage op til påske og efterårsferien. 

 

Mødetid: 

For at være en del af vores fællesskab, fælles rytme og for at skabe en god og 

opbyggelig atmosfære i børnehaven, ser vi gerne, at børnene er i børnehaven 

fra kl. 9.00. 

 

Mad i børnehaven: 

Der er 3 spisestunder i børnehaven: 
 

Musebid om formiddagen. Her spiser vi hver dag frugt og hjemmebagte boller. 
 

Frokost: 4 dage om ugen laver vi pædagogisk mad, hvor børnene har mulighed for 

at deltage i madlavningen. Al den tilberedte mad i børnehaven er økologisk og 

vegetarisk.  
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På vores ugentlige tur-dag medbringer børnene selv madpakke til frokost-

måltidet. 
 

Eftermiddagsmåltidet er medbragte madpakker hjemmefra.  

 

Legetøj: 

Børnene leger med det legetøj, der er i børnehaven; eget legetøj bliver hjemme. 

Dels er det vigtigt, at børnene leger sammen, dels giver eget legetøj ofte ejer-

fornemmelser og kan dermed skabe nogle uhensigtsmæssige situationer. 

 

Garderobe: 

Hvert barn har sin egen plads i garderoben og sin egen kurv til skiftetøj. Se ofte 

om der er det rigtige tøj til årstiden deri. Der skal altid være ekstra sokker og 

undertøj. 

Hver dag ryddes der op på barnets garderobeplads, inden I går hjem.  

Husk at skrive navn i alt overtøj, huer, handsker og fodtøj. 

Meddelelser til hjemmet sættes fast på kurven; det er vigtigt at være opmærk-

somme på dette, når man henter sit barn.  

 

Påklædning: 

Det er vigtigt, at børnene kan bevæge sig ubesværet og frit i det tøj, de har på, 

og det er nødvendigt, at der er tøj til al slags vejr. Vi går tur i skoven og leger 

ude i regnvejr! Skiftetøj vil der være meget brug for. Fodtøj skal være: Udefod-

tøj, gummistøvler samt hjemmesko til indenfor. 

I sommerperioden smøres barnet ind i solcreme hjemmefra, hvis man ønsker det 

skal være beskyttet. 

 

Fødselsdage: 

Fødselsdage afholder vi kun i børnehaven - ikke hjemme hos børnene. Dette må 

børnene gøre i fritiden. På dagen må barnet tage en kage, boller eller frugt med 

til fejring af dagen.  

Ved 3 år afholder vi en “almindelig” fødselsdag, med sang, lys og gave. Ved 4, 5 og 

6 år har vi vores helt særlige fødselsdagseventyr, hvor vi har brug for små de-

taljer om barnets leveår. Spørg personalet. 

 

Fester: 
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Vi holder en del fester i løbet af året, og til nogle af dem er forældre, bedste-

forældre og søskende velkomne. Der vil vi spørge om hjælp til at levere et dejligt 

traktement i form af kage, mad eller andet. 

Sammen med skolen tager vi del i JULEBASAREN, som afholdes i slutningen af 

november på skolen/børnehaven. Der forventes det, at forældrene hjælper med 

det, de kan. Opsætning af bod, pasning af bod og oprydning. Også der vil der 

være brug for at bidrage med noget spiseligt eller andet. 

I maj måned inviterer vi til en arbejdsdag, hvor børnehaven bliver gjort grundigt 

ren, der males, repareres forskelligt, plantes, saves og meget andet. 

 

Kommunikation: 

Vi har en tavle i gangen, som vi jævnligt skriver på om morgenen, når noget ud 

over det sædvanlige skal ske på dagen. Det kan også være oplysning om brug af 

vikarer den pågældende dag. 

Der sendes korte meddelelser ud hver fredag via skolens ugebrev, som findes på 

skolens hjemmeside. Længere beskeder sendes via e-mail til alle forældre. 

Der afholdes to forældremøder om året. 

 

Det er vigtigt for vores samarbejde, at vi får oplysninger om ændringer i barnets 

liv f.eks. flytning, skilsmisse, dødsfald, sygdom eller andet. Børn opfanger og 

mærker mange usagte ting og bliver derfor let påvirket. Vi er altid åbne for en 

snak. 

Vi bestræber os på at afholde en forældresamtale hvert år. Flere ved behov. 

Efter opstart i børnehaven tilbyder vi en 3 måneders samtale, derefter en gang 

årligt. 

 

Bestyrelse: 

Børnehaven har et medlem i skolens bestyrelse. 

Der vælges et medlem og en suppleant på et af vores forældremøder, og den 

valgte har en periode på 2 år medmindre barnet forlader børnehaven inden. 

 

 

 

Forældrebetaling - skolen 

Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg er en friskole oprettet som selvejende institu-

tion. Det betyder, at det offentlige tilskud kun udgør ca. 2/3 af driften af en til-

Vores opgave er at skabe de gunstigste omgivelser, 
for at barnet kan opdrage sig selv 
således, gennem os, som det gennem sin inderste 
skæbne, må opdrage sig selv.”  (Rudolf Steiner) 
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svarende kommuneskole. Derfor er det nødvendigt, at forældrene betaler til 

driften i form af blandt andet skolepenge. Dette er desuden et lovkrav. Betaling 

af skolepenge sker forud og kan enten ske via Betalingsservice (PBS), eller ved at 

skolen udsender specificerede girokort hver måned. Skolen henstiller til, at 

forældrene benytter PBS, da dette letter administrationen betragteligt og er 

billigere for skolen. Der opkræves et gebyr, hvis man vælger ikke at benytte 

PBS. 

Indbetalingen skal være foretaget senest den 1. i måneden.  

Juli måned er betalingsfri. Instrumental-undervisning opkræves 10 måneder om 

året (august til maj). 

Ansøgning om nedsat skolepengebetaling 

Det er muligt at søge om del i Friskolernes fripladspuljemidler, om tilskud til 

skolepenge eller SFO. Det er en betingelse for modtagelse af hel eller delvis 

friplads, at man er tilmeldt PBS. Ansøgningsskemaerne kan rekvireres på 

kontoret (vær opmærksom på, at ansøgningsfrist er juni for det kommende 

skoleår). Såfremt der opstår økonomiske problemer, kan der eventuelt laves en 

skriftlig aftale med skolen om betalingen.  

 

Evt. udmeldelse af skolen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 
første i måneden. 

Øvrige udgifter 

Der må påregnes løbende udgifter til eksempelvis instrumenter, idrætstøj, eu-

rytmisko, ekskursioner, lejrskoler, rejser m.v. Det er efterhånden en tradition, 

at de ældste klasser står for kaffe-kage-boder ved diverse arrangementer for 

på den måde at tjene til større rejser. 

Forsikringsforhold 

Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolens med-

arbejdere. Kommer en elev eksempelvis til skade på grund af sne/is på gangarea-

lerne, fordi skolen ikke har overholdt snerydningspligten, er skolen erstatnings-

pligtig. Skolen har derimod ikke ansvar for elevernes medbragte tøj, bøger, mu-

sik-instrumenter osv., hvis dette skulle blive ødelagt eller stjålet. Eleverne er er-

statningspligtige, hvis de beskadiger skolens bygninger eller løsøre. Normalt 

dækker en almindelig familie-/indboforsikring. Der ydes ingen erstatning ved 

ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlig for, hvis en elev f. eks. får en bold i 
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ansigtet og knækker en tand. En sådan skade vil normalt været omfattet af en 

privat ulykkesforsikring. 

 

Uddannelsesvejledning 

Skolen er med i det kommunale ungdomsvejledningssystem.  

En vejleder giver årligt klasserne fra 6. kl. erhvervs– og uddannelsesvejledning. 

For eleverne i 8. kl. arrangeres besøg på 1-2 uddannelsessteder i 5 dage: HTX, 

gymnasiet, HHX, Rudolf Steiner Skolen Skanderborg, Århus mv. For eleverne i 9. 

kl. arrangeres 1 uges erhvervspraktik. Forældre er velkomne til gennem skolen at 

kontakte vejlederen for eventuelle spørgsmål. 

 

Sundhedspleje 

Skolen er tilknyttet den offentlige sundhedspleje. Sundhedsplejeren undersøger 

sundhedstilstanden i klasserne på skift og kan desuden kontaktes, hvis der i fa-

milierne opstår behov derfor, eller de har spørgsmål vedrørende deres barns 

sundhed. Dato for undersøgelser af eleverne vil blive sendt ud i god tid. 

 

Skolepsykolog 

Skolen er tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR.  

Skolen afholder K-møder (koordineringsmøder) med klasselærere og skolepsyko-

log med 6-8 ugers mellemrum, hvor elever med behov for støtte af faglig eller 

social karakter i undervisningen drøftes. Indstilling til dette K-møde sker i sam-

råd mellem forældre og klasselærer, som udfylder de nødvendige papirer med 

beskrivelser af eleven. 

Skolens organisation og ledelse 

Skolen ledes i tæt samarbejde mellem skoleleder, kollegium og bestyrelse. Der 

tilstræbes konsensusbeslutninger byggende på de selvforvaltnings-tanker, der 

ligger i ideerne om den sociale tregrening udviklet af Rudolf Steiner. Ugentligt, 

samt efter behov, mødes ledelsesgruppen, som består af skoleleder, pædagogisk 

repræsentant og souschef. 

 

Tilsynsførende 

Skolen har valgt at bede Silkeborg Kommune om at udpege tilsynsførende for 

skolen. Denne besøger skolen og overværer undervisningen i et antal lektioner 

årligt, deltager i de årlige årsmøder samt udarbejder årlig rapport, som kan læ-

ses på skolens hjemmeside. 
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Pædagogisk og teknisk konference 

Her deltager alle fastansatte lærere og pædagoger med en beskæftigelsesgrad 

på mindst 2/3. Lærere med mere end et års anciennitet ved skolen kan desuden 

vælges til at indgå i skoleledelsen, som består af skoleleder, sous-chef og 

pædagogisk repræsentant. De to sidstnævnte vælges af konferencen på skift 

for en årrække. Pædagogisk og teknisk konference afholder normalt møder de 

fleste torsdage i skoleåret. 

Pædagogisk Råd 

Skolen har nedsat et råd med henblik på at arbejde med Waldorf-pædagogikken. 

Rådet består at tre medlemmer, hvoraf den ene er pædagogisk repræsentant. 

Repræsentanten tilrettelægger tillige studietiden på konferencen. Rådet kan 

kontaktes, såfremt man har overordnede spørgsmål vedrørende skolens pædago-

gik. 

Den årlige generalforsamling 

Den årlige generalforsamling er for samtlige skolens forældre og andre 

medlemmer. Den er øverste formelle myndighed, hvor bl.a. bestyrelsesmedlem-

mer, revisorer og tilsynsførende vælges, regnskabet godkendes, centrale emner 

debatteres m.m. 

Delegeretkreds 

Alle danske Rudolf Steiner Skoler arbejder sammen om fælles opgaver i ”Sam-

menslutningen af frie Rudolf Steiner Skoler i Danmark”. Hver skole repræsente-

res med et medlem fra henholdsvis kollegium og bestyrelse. Der afholdes to mø-

der årligt. I det daglige (pt. en gang månedligt) arbejdes der i et sekretariat un-

der ”Sammenslutningen”.  

Hvert år vælges mindst 5 medlemmer blandt personkredsen ved danske Rudolf 

Steiner Skoler til sekretariatet. Desuden er der ansat 2 personer på 1/3-tid til 

varetagelse af løbende opgaver. Herudover arbejder 5 medlemmer i et sekreta-

riat under ”Sammenslutningen”.  

Forældrerepræsentanter 

I hver klasse vælges 1 – 2 forældrerepræsentanter, hvis fornemste opgave er at 

stå klasselæreren bi, være kontakt mellem skolen og forældrene i de enkelte 

klasser samt evt. være igangsættere/koordinatorer i forbindelse med praktiske 

opgaver ved f.eks. høstfest, majfest, basar, forældremøder m.v. 
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Forældrerepræsentantopgaven går ofte på skift mellem forældre i klassen, og 

aftales hvert år på det første forældremøde. 

 

Øvrige initiativer 

Ved siden af bestyrelsens og kollegiets bestræbelser på at organisere samarbej-

det og driften af skolen, har der i årenes løb været initiativrige forældre, som 

har præsteret gennemførelsen af en række givende tiltag. Ser du behov for eller 

brænder for tiltag af den ene eller anden art, er du altid velkommen til at kon-

takte skolen eller bestyrelsen. 
 

 

Forældre”rødderne” – Skolens forældreråd 

På skolens årsmøde har forældrene besluttet, at der skal være et forældreråd 

på skolen. Vi kunne se et behov for, at der skal være flere hænder om at løfte 

årets forskellige opgaver.  

Forældrerådet skal fungere som bindeled mellem skolen og forældrene i de en-

kelte klasser, og det er derfor vigtigt, at alle klasser har en repræsentant i rå-

det.  Repræsentanterne er garant for, at informationer fra skolen og rådet 

kommer videre ud i klasserne. På den måde ønsker vi at sikre, at der er flere 

forældre, som deltager aktivt. 

Vi skriver referat af alle møderne og sender det ud på mail, så alle kan se, hvad 

der er talt om. Vi har ikke tavshedspligt - som jo normalt hviler over bestyrel-

sens arbejde – men kan åbent formidle vores arbejdsområder til alle forældrene 

på skolen. Desuden er der en repræsentant fra bestyrelsen med til møderne, som 

skal sikre, at informationerne også bliver kendt internt på skolen – til hjertet om 

man vil. 

 

Forældrerådet er også bestyrer af basarkassen. Hvert år vil der blive fremlagt 

et regnskab på generalforsamlingen, hvor det fremgår, hvad der er bevilliget 

penge til i løbet af året og selvfølgelig også, hvad beholdningen er. Vi er i gang 

med at udforme en brochure, hvor vi beskriver, hvor og hvordan man ansøger om 

penge fra basarkassen, og vi håber, at man vil se, at det er fint, at alle klasserne 

er repræsenteret, når der besluttes, hvilke ting eller projekter, der gives penge 

til. Der er mulighed for at skifte repræsentant fra sin klasse hvert år, og man 

binder sig ikke til en bestemt periode – men det er et must, at der findes en af-

løser, hvis man ønsker at træde ud.  

Det er i forældrerådet, man kan få indflydelse på mangt og meget og føle sig som 
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en aktiv del af sit barns skole. (Og så er det smadderhyggeligt!!) 

 

Se skolens hjemmeside for yderligere oplysninger:www.steinerskolen-8600.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.steinerskolen-8600.dk/
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Til egne notater: 
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