
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 23. oktober 2020 uge 43 

   Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 30. oktober er torsdag den 29. oktober.                                                    

Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      

Skriv mail: Klik her eller Ring: 86 80 03 33 

Onsdag 4/11 

Kl. 19-21 

Åbent hus for nuværende og 

kommende forældre 

Lørdag 28/11 Julebasar AFLYST 

Mandag 30/11 Adventsspiral for elever i 

skoletiden. Aften 19.30 for 

forældre og andre interesse-

rede  

Mandag 14/12 Lucia i skoletid 

Tirsdag 15/12 Juleindsyngning i skoletid 

Torsdag 17/12 

Kl. 19-21 

Julespil for forældre 

Fredag 18/12 Julespil i skoletid 

Mandag 21/12 

- tirsdag 5/1 

Juleferie 

Onsdag 27/1 

Kl 19-21 

Åbent hus for nuværende og 

kommende forældre 

Det sker 

  

Uge 44 

8./9. kl.  

Storm 

Uge 45 

6./7. kl. 

Mørk er november 

Uge 46 

4./5. kl. 

Lysets engel går med glans 

Uge 47 

2./3. kl. 

Blæsten går frisk over ………. 

Uge 48 

1. kl. 

Skyerne gråne 

Uge 49 

8./9. kl. 

Advent 

Uge 50 

6./7. kl. 

Blomstre som en rosengård 

Morgensange 

 

Skoleleder 
Skolen har holdt 2 dialogmøder; det første (8. september) med et stort fremmøde (ca. 
35 forældre), det sidste (20. oktober) med noget færre (12 forældre). Begge møderne 
har været frugtbare, idet vi reelt er kommet til en dialog gennem aftenerne. Møderne har 
dog også haft det element, at vi har ønsket at imødekomme for mange behov. Der har 
været pædagogiske indlæg og små gruppearbejder, inden vi samlede op i hele den 
fremmødte gruppe. Det har betydet, at vi kom i tidnød; vi kunne godt have brugt meget 
mere tid på fælles samtale. 
På det andet møde blev der samlet op på de ting, der var kommet frem på det første 

møde. Én ting blandt andre var organiseringen af arbejdsdage og fælles rengøring ved 

skoleårets afslutning. Nogle ting har fungeret ok, men arbejdsopgaverne er ikke klart 

beskrevet, og der mangler tovholdere, som kan spørges med hensyn til, hvor materialer 

forefindes, og hvad arbejdsgangen er. Det tager vi til os! Bestyrelsen har velvilligt indvil-

liget i at stå for næste arbejdsdag, og jeg tænker, det må blive et samarbejde mellem 

medarbejdere, bestyrelse og forældre for at sørge for, at vi samlet får meget mere ud af 

arbejdsdagene med et resultat, vi alle kan være stolte af. 

Næste arbejdsdag vil nok indeholde et væsentligt element i relation til Skovstjernens 

bygninger og udeområde. Vi skal have taget stilling til hvilke hegn, der skal være, og 

hvilke der skal udskiftes. 

Dialogmøderne er udtryk for dialog mellem skole og forældre. En dialog, der er så vigtig 

i den arbejdsdeling, der ligger i at få eleverne til at få den bedste skoledag; for det er jo 

målet med det hele. Skolen står selvsagt for den pædagogiske linje, mens forældrene 

sørger for, at børnene sendes i skole - undervisningsparate. Sammen står vi for ram-

merne for skolen. Dialogen er vigtig i forståelsen af, hvorfor vi underviser, som vi gør, 

ligesom dialogen er vigtig i forhold til kendskabet til børnene, så vi ved, om der er særli-

ge forhold, vi skal tage hensyn til. 

Siden sidst skal også nævnes, at skolen har købt pavillonen i Skovstjernen (dér hvor der 

er to vuggestuegrupper) af Silkeborg Kommune. Det har været deres ejendom, men 

stået på lejet grund (skolens grund). Nu er denne vel nok sidste forhindring i sammen-

lægningen af Skovstjernen og skolen også ryddet af vejen. Og det er jo en god ting! 

Jes Juul Lauesen 

Meddelelse: 

Vi vil gerne bede alle forældre til skolebørn om efter efterårsferien, 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 retningslinien. 

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 vugge-

stuebørn selvfølgelig afleveres til en voksen i børnehaven/vuggestuen. 

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk


Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Skovstjernen - Charlotte (konstitueret leder) 

God weekend:-) 

Børnehaven Yggdrasil - Haydee, Ulla, Sarah, Lisbeth, Patrik, Hanne og Frank 

Vi har i den her uge, taget fat på forberedelserne til Lanternefesten. 

Situationen gør, at festen bliver afviklet lidt anderledes end de senere år. Mere information vil komme senere. 

Det har været en rigtig god uge for børnene, til trods for at vi er lidt ramt af sygdom med 2 syge. Vi har haft ny vikar til at hjælpe os. 
Hun hedder Thea, og er tidligere elev på skolen. Håber I vil tage rigtig godt imod hende. 

Arbejdet med at bygge nye gynger er også gået i gang. Det er vi glade for, for det er jo skønt at gynge! Ungerne glæder sig også, og 
det kan vi godt forstå.  

VI har fået bevilliget nogle nye, så de gamle er savet ned, og vi har været ved at grave stumperne op!  

Husk at få drikkedunke med hver dag - det er rigtig vigtigt i de her dage :)  

Det er forsat rigtig vigtigt, at I som forældre hjælper os med at håndhæve, at der kun er personale og børn i børnehaven, så I ikke går 

ind i børnehaven i forbindelse med at hente og bringe.  

I ønskes en dejlig weekend.  

Kh os i Yggdrasil 

Bhkl. - Jytte 

Så er det blevet rigtigt efterår - blæst, regn, og blade der daler ned på jorden. Børnene har været på tur i skoven med Henriette, hvor 
de mødte en lille dværg, ”Snips”, som gerne ville på besøg i klassen og fortælle en masse historier om sit liv. Sidste vinter lovede han 
at komme, når det blev efterår igen. Sæt X i kalenderen fredag den 6. november kl. 18 - dér fejrer vi Sct. Morten (Mortens aften) - alt-
så ved at gå ud med vores lanterner. I får brev om denne begivenhed i næste uge. 

God weekend:-) 

1. kl. - Uffe 

Vi har nu været igennem den første fjerdedel af skoleåret. Jeg synes det går godt, selvom vi har en del at arbejde med. Det går frem-
ad på den måde, at der er ved at være kørt rytmer ind i hverdagen, og det skaber ro. Der begynder også at vise sig et billede for mig 
af de forskellige elever på godt og ondt. Vi har besluttet på skolen ikke at gennemføre hjemmebesøg før tidligst  til foråret pga. det 
store C. Til gengæld vil jeg i løbet af næste uge indkalde nogle forældre til samtaler i nærmeste fremtid. Hører man ikke fra mig i løbet 
af næste uge, men ønsker en samtale alligevel, skal man blot kontakte mig, så finder vi et tidspunkt. 

Vi har haft besøg af Claire i klassen i løbet af ugen, og hun og familien har valgt at starte i klassen. Velkommen til dem. 

God weekend Uffe  

2./3. kl. - Heidi 

Vi er begyndt på at skabe verden! Det er stort. Det giver anledning til små samtaler om, hvad man egentlig tror på! ”Har du set en 

engel?” var et spørgsmål i går. Og til det kunne jeg kun svare ja. Det har jeg. ”Hvilke sko havde Michael på?” – ledte til en snak om, 

hvad man kan se med sine fysiske øjne, og hvad man kan se på en anden måde. Det er rigtig dejligt at have disse små snakke med 

børnene. 

Hold ellers øje med intra for en længere update på, hvordan det går i klassen i øvrigt. 

Kirstin er kommet tilbage igen, og vi har haft eurytmi og tysk. Det var rigtig dejligt. Børnenes fødder er vokset siden sommerferien, så 

flere kunne ikke passe deres eurytmisko! 

Vores læseorm bliver længere og længere ovre i klassen. Det er rigtig skønt at opleve elevernes motivation for at få flere og flere sed-

ler op. :-) 

Rigtig god weekend!  

Meddelelser fortsætter på næste side! 



Meddelelser fortsætter på næste side! 

Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

4./5. kl. - Henriette  

Kære alle. 

Så er vi i gang med vikinger som bønder/håndværkere og alle de andre samfundslag i Danmark. 

Vi har fået vores fyldepen – og i onsdags vores blækpatron. 

Og vi skal straks til at øve os i skråskrift – her kommer vores tysklærer Heidi os forhåbentligt til hjælp, det er hun nemlig ganske formi-

dabel til. 

På næste fredag har vi udklædningsdag 30/10. 

Vi skal i gang med at læse i vores fællesbog: Kaskelotternes sang. 

Jeg vil sende et afsnit med eleverne hjem (2-3 elever om ugen i 5 uger), som I gerne må hjælpe dem med at læse, der kommer opga-

ver i forskellige afsnit (venligst udlånt af Marie, TAK) 

God weekend fra os alle  

6./7. kl. - Frank 

Kære forældre 

Der sendes selvstændigt nyhedsbrev ud vedr. klassen i weekenden.  

Kh Frank 

8./9. kl. - Frederikke 

Vi er i fuld gang med kunstbetragtningsperioden. Vi startede ved hulemalerier og har undret os lidt over, hvad der mon fik mennesket 
til pludselig at ville male og udtrykke sig. Derefter sprang vi frem til det gamle Egypten og har hørt om mennesket på det tidspunkt og 
set på, hvilket udtryk kunsten havde på den tid. Vi er nu midt i den oldgræske periode og har set på en masse statuer. Vi har endda 
været på et lille smugkig på Glyptoteket vha. Google Streetview. Tænk engang! 

Næste uge bliver tegne, tegne, tegne, skrive, småture, arbejde i ler, og hvad vi kan finde på af spændende ting. Jeg glæder mig! 

God weekend til jer! 

Kh Frederikke 

12. Sp. klasse - Jannie 

God weekend:-) 

SFO - Jacob, Henry, Lisbeth, Ellen og Catrine 

”Det regner”, sagde Per Degner - ”Kryb i skjul”, sagde Per Jul. ”Nej, vi vil ikke”…., og vi kan ikke - i disse tider. Så der skal  være det 

nødvendige overtøj og fodtøj til rådighed - HVER DAG! 

God weekend:-) 

Klub - Christoffer, Ellen, og Jens 

Husk!! Det er vigtigt nu, at jeres børn har den rette påklædning med til vores timer, udendørs, i klubben.  

God weekend 

 

 

 

 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

 
 

4 aftener med kroppen og hjertet som port.                                                         
Eurytmi og familieopstilling/systemisk opstilling v) Lotte Juul Lauesen 

 
I skolens sal kl. 19.00 – 21.30. Kræver ingen forkundskaber. Medbring lette sko 

 

Onsdag 2. september: Find vejen hjem. Dit hjertes guld, dit livsmotiv, dit kald 

Onsdag 7. oktober: Forstå din familie. Om loyaliteter og roller 

Tirsdag 3. november: Forløs de forviklede relationer. 

Tirsdag 1. december: Find balancen mellem at give og modtage 

 

Vi indleder hver aften med eurytmi for at ”stemme vores instrument”, og arbejder så med aftenens tema i opstil-

ling og samtale 

 

Tilmelding nødvendig på 30270799 eller info@inter-mezzo.dk 

Pris pr. aften: 200 kr. Melder du dig til alle 4 aftener er prisen 550 i alt. 

SE HER SE HER 

 Musik café AFLYST 

Musikcafe d. 28/10 er aflyst og bli-
ver i stedet afholdt i en ændret form 
pga. covid. Hver instrumentallærer 
afholder elev-koncert med sin egen 
instrumentalgruppe. Læreren vil op-
lyse forældrene om dato og tids-
punkt. 

Åbent Hus: 

Der afholdes  Åbent Hus – arrangement på skolen onsdag den 4. 

november  kl. 19.00 med særlig fokus på kommende børnehaveklasse. Arran-

gementet er offentligt og også for forældre med børn i andre klasser eller til andre 

klasser. Skolens lærere vil være til stede, så der vil være rig lejlighed til at stille 

spørgsmål og mødes. 

Også børnehaverne og vuggestuerne vil være repræsenterede, hvor der vil være 

mulighed for at stille spørgsmål og få en rundvisning i såvel Skovstjernen 

som i Yggdrasil. 

Er der nogen, der kender noget til denne cykel? 

Meddelelser: 

mailto:info@inter-mezzo.dk


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 udvikle 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! 

Annoncer: 

 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 9/10: De står med ryggen mod 
hinanden. 
 
 
 
Ny gåde: Hvad er forskellen på en ren og en beskidt 
elefant?  
 
 
 
Svaret kommer i næste nyhedsbrev fredag 30/10! 

 

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 

 

 

 Massage - Heilpraktik - Kunstterapi 

Søndergade 15B 

8600 Silkeborg 

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


Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Kønnethed og kønsbevidsthed i menneskehedens udvikling 

 

Onsdag 28.10.2020 kl. 19.30 
Foredrag med debat  
Elisabeth Møller-Hansen  

Elisabeth Møller-Hansen. *1944. Praktiserende læge, skolelæge, formand 
for DASAM (Dansk Selskab for Antroposofisk Medicin), underviser og fore-
dragsholder (bl.a. efteruddannelse af læger og pædagoger i Danmark, 
Sverige, Island og USA).  

Tilmelding: Ingen 
 
Pris: 85.-/65.- 
 
Arr. nr.: 2020-307 
 
Sted: Antroposofisk Kulturhus 
Rosenvangs allé 251, 8270 Højbjerg (Torv) 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

De store pandemier – hvad har vi lært af dem, og hvordan forhindrer vi at 

de opstår fremover? 

 

Lørdag 31.10.2020 kl. 14.00-17.00 
Debatmøde 

Mennesker har gennem århundreder levet med infektionssygdomme, der har spredt sig ud over hele 
verden som store pandemier. Coronavirus (Covid-19) er blot det seneste eksempel i en lang række 
af epidemier. Hvorfor opstod de, hvad har vi lært af dem, og hvordan forebygge vi, at noget lignende 
sker fremover. Vi vil se på det med naturvidenskabelige briller og med udgangspunkt i Rudolf Stei-
ners tanker.     

Lisbet Kolmos er tidligere leder af Marjatta og p.t. tilknyttet Helsecenter Marjatta som læge. 
 
Hans Jørn Kolmos er dr. med. og professor ved SDU, Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi i 
Odense. Tidligere overlæge i klinisk mikrobiologi ved OUH.  

Tilmelding: Ingen   
 
Pris: 85.-/65.- 
 
Arr. nr.: 2020-803 
 
Sted: Antroposofisk Kulturhus 
Rosenvangs allé 251, 8270 Højbjerg (Torv)  



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 


