
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 26. februar 2021 uge 8 

   Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 5. marts er torsdag den 4. marts.                                                    

Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      

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

Skoleleder 
Sikke mange forandringer der er i tiden. 

Nogle af forandringerne er vi dog meget glade for. Der er gået et lettelsens 

suk gennem de små klasser. Lærere såvel som elever kan sænke skuldrene 

for en tid, og slappe af i vante trygge omgivelser her på skolen.  

Der er ingen tvivl om, det er en udfordrende tid at drive skole i, gå i skole i, og 

arbejde på en skole i. Der er heller ingen tvivl om det er udfordrende at være 

forældre.  

Vi er meget glade for at kunne tage de små klasser i svømmehallen frem til 

påske. Vi kan alle få ladet noget energi op på vores sociale batterier – og det 

er en befrielse at høre latter og hjertelige hvin i skolegården igen. 

Pludselig kan vi være taknemmelige, bare for at ses! Det kan være helt svært 

at holde smilet tilbage, når jeg går forbi en dør, og kan se eleverne sidde i 

vante rammer, bøjet over skolearbejdet, sammen med deres venner og læ-

rer.  

Jeg håber, de store klasser snart får lov til at komme tilbage til skolen, deres 

dagligdag og klassekammerater.  

Som skole, kollegie, og dagtilbud udfordres vi alle af tiden, en smule mere 

end vi plejer. Jeg er glad for at se, at vi alle står stærkt sammen, at forældre 

såvel som lærere er hurtige til at træde til, hjælpe med, støtte op, komme 

med konstruktive indspark. God weekend:-) 

Frank Dam Yde, Souschef 

Fredag den 12. marts Skolefri 

Onsdag den 17. marts 

Kl. 16-17 

Musikcafé 

Lørdag den 27. marts 

Kl. 10-12 

Påskefest (obligatorisk) 

Mandag den 29. marts - 

mandag den 5. april 

Påskeferie 

Onsdag den 14. april 

Kl. 19-21 

Årsmøde 

Fredag den 30. april St. Bededag (fri) 

Lørdag  

Kl. 10-13 

Majfest (obligatorisk)  

Torsdag den 13. maj Kr. Himmelfart (fri) 

Fredag den 14. maj Fridag 

Mandag den 24. maj 2. pinsedag (fri) 

Torsdag den 27. maj Eurytmikavalkade 

Onsdag den 2, juni Sommerkoncert 

Torsdag den 24. juni Sidste skoledag 

Fredag den 25. juni –   

tirsdag den 10. august  

Sommerferie 

Onsdag den 11. august 1. skoledag efter sommerfe-

rie  

Det sker 

Uge 8: 1. kl. Vågn op og slå på dine strenge 

Uge 9: 8./9. kl. Den kedsom vinter gik sin gang 

Uge 10: 6./7. kl. Se nu stiger solen af havets skød 

Uge 11: 4./5. kl. Når vinteren rinder i grøft og i grav 

Uge 12: 2./3. kl. Den blå anemone 

Uge 14: 1. kl. Påskeblomst! Hvad vil du her? 

Morgensange Intranet lukkes 

INTRANET lukker pr. 1/3-21.  

Det betyder, at vi overgår til VIGGO. 

Det bliver rart med en modernisering, og vi ser alle frem til en mere 

stabil platform til vores kommunikation.  

I løbet af de næste dage vil I modtage en kode og et login til syste-

met.  

Det er muligt, vi får et par dage uden en kommunikationsplatform. I de 

dage må vi kommunikere via telefon. 

VIGTIGT VIGTIGT 

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk


Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Nyheder fra Vuggestue og Børnehaverne Yggdrasil og Skovstjernen 

Kære alle forældre 

Vi har haft en rigtig dejlig uge her efter vinterferien. Børn og voksne nyder de små solstrejf, der så småt begynder at vise sig imel-

lem skyerne. 

Velkommen til nye børn og forældre her til 1. Marts. Vi håber, I bliver rigtig glade for at være i vores vuggestue og børnehaver. Vi 
glæder os til samarbejdet med Jer. 

Magne flytter fra vuggestue til børnehave Skovstjernen – TAK for den dejlige tid i vuggestuen. Velkommen til Kira og Magnus i vug-

gestuen og velkommen til Maia i Yggdrasil, og Viktor i Skovstjernen. Vi glæder os til at dele dagligdag med Jer. 

Nu her i det spæde forår bliver udelivet nydt på en ny måde. Vuggestuebørnene har i ugen, der er gået, været på fælles skovtur 

med madpakker som blev nydt i skovbunden. 

Børnehavebørnene nyder også legeplads og udeliv i fulde drag omkring bål, gåture og bare at have tid til fordybelse i leg. 

Skovstjernens storbørns-gruppe starter op i egen gruppe på mandag, hvor Maria og Mikkel er de voksne, der er tilknyttet dér. I har 

modtaget et brev, som beskriver nærmere detaljer omkring det. Storbørns-gruppen vil være som primær udegruppe og have til-

holdssted i skolens SFO lokaler. Dagen vil for dem være fyldt med aktiviteter og udfordringer, som modner og stimulerer parathed 

til at starte i børnehaveklassen efter sommeren. 

Carsten, som har arbejdet som pædagog i vuggestuen, har sidste dag i dag som fastansat – TAK for samarbejdet i de seneste 3 år og 

alt godt fremover til dig. Vi håber, vi får mulighed for at benytte dig rigtig meget som vikar.  

Vi har ansat Ida, som er uddannet pædagog på børnehaveseminarium og desuden er på vej i deltids Steiner pædagog uddannelsen. 

Ida starter på mandag og tilknyttes vuggestuen i pavillonen på Solstuen. Stort velkommen til dig. 

Rigtig god weekend til Jer alle fra os alle. 

Bhkl. - Jytte 

”Hvor er det dejligt at være hjemme igen”, var der et barn, der sagde, da de mødte ind mandag morgen. Det er jo dejligt, at børne-
ne føler sig hjemme her i klassen. Vi har fejret Carlas 7 års fødselsdag og har haft fastelavnsfest. Sikke skønne udklædninger - og tak 
for dejlige boller. Vi har malet vådt i vådt, og har haft morgensamling i Lærkeskoven. Børnene leger bare sååå godt sammen. Piger-
ne og drengene har leget sammen en del i denne uge. God weekend:-) 

1. kl. - Uffe 

Vi er kommet godt i gang efter ferien. Børnene er helt utrolig gode for tiden. De er ivrige for at lære og det er tydeligt at de har det 
godt sammen, så vi har stort set ingen konflikter og hvis der er noget, er de rigtig gode til at løse de. Vi er startet lidt let ud med det 
faglige i ugen, men til gengæld havde vi en fantastisk dag torsdag, hvor vi mødte tiervennerne, som jo er så vigtige. I dag, fredag, 
står den mestendels på svømning. Det fylder det meste af dagen.  

2./3. kl. - Heidi 

Vi havde en fantastisk tur ned til Silkeborg, hvor vi gik ad Trækstien til Slotsholmen. Vi så, hvor slottet har stået og hvor jeg bor – 
lige ved siden af. Vi så Hjejlen, Papirfabrikken, Hovedgården og Drewsen oppe på torvet. Vi spiste madpakker hos mig, og der blev 
leget fangeleg oppe på taget! ;-) 

Vi skal bruge den kommende tid på at skrive om det, vi har set, og vi skal naturligvis også tegne det hele. 

Derudover har vi fået en penneven i Canada, der hedder Lusmore. Han går i anden klasse. Han skriver breve til os på dansk, fordi 

hans mormor er dansker. Vi skriver også breve til ham. Det er hyggeligt. 

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. 

Vi er startet på Ur-Indien, en ganske spændende og fantastisk del af verdens mytologi. 

Vi hørte forhistorien i mandags, med Ulv og Vidar på kanten af det kinesiske hav, båden og turen ned af den Gule Flod, henover 
Himalayas bjerge og videre ad Ganges floden. 

Nu har vi hørt om Brahma, Manu og syndfloden, Lotusblomsten og Brahma i ægget. 

Lavet et skønt kort med Indien. 

Vi har skrevet flittigt i hæfterne. OG der har været en fantastisk, ikke en overraskelse for mig, RO. 

Jeg glæder mig til at høre om svømningen på mandag :-) 

HUSK forældremøde på zoom, tirsdag, kl.16.30-18.00. 

God weekend Henriette  

6./7. kl. - Frank 
Vi er nået afslutningen på vores astronomiperiode. Vi er kommet godt omkring stoffet. Det har været en balancegang at holde 
stoffet spændende, og samtidig få lavet vores hovedfagshæfter. Vi har brugt torsdag og fredag til hjælpe hinanden med at få fær-
diggjort alle sider og få samlet op.  
 
Det er tydeligt der er nogle der er mange ved at være udkørte og trætte af at sidde på Zoom. Men jeg synes vi formår at holde mo-
ralen nogenlunde højt. Jeg glæder mig til at det bliver tid at mødes i klassen igen.  
Hav en dejlig weekend.  

Kh Frank 

8./9. kl. - Frederikke 

Denne uge er i hovedfag gået med at komme lidt ind i emnet teater, herunder komedie-tragedie, og vi har beskæftiget os med det stykke, klas-
sen skal arbejde med i dramaperioden til foråret. Vi har i dag set Romeo og Julie opført på Det Kongelige Teater. Det moderne og det klassiske i 
en vidunderlig sammensmeltning. Jeg håber det giver stof til eftertanke og ikke mindst en masse sprudlende ideer, når vi skal sætte vores stykke 
op og gøre det til vores eget. Det er en kreativ proces, som også kan være finurlig – hvor bevæger vi os egentlig hen. Jeg glæder mig til at stå 

med eleverne i denne proces og forhåbentlig samle alle løse tråde til et færdigt produkt i sidste ende.  

Rigtig god weekend til jer alle 

Kh Frederikke 

12. Sp. klasse - Jannie 

God weekend:-) 

SFO - Jacob, Henry, Lisbeth, Ellen og Catrine 

Kære forældre 

Der bliver leget så dejligt ude i det skønne forårsspirende vejr. Løbelege der giver sved på panden er meget populære, så giv gerne 
jeres børn en trøje, fleece, eller tyndere jakke med, når vintertøjet bliver for varmt at løbe i. 
Den sidste time inden vi lukker, er der kun ganske få børn tilbage, så fra kl.15.45 vil vi begynde at samle de børn der er tilbage fra 
de to grupper. 
OBS OBS FREDAG D. 12.MARTS ER EN SKOLEFRI DAG, da alle lærerne skal til lærerstævne med alle de andre Steiner skoler (i år 
online). SFO’en står for heldagspasning. I må meget gerne finde ud af, om jeres børn har behov for pasning den dag. OBS - INTRA, vi 
indtil nu har benyttet, bliver overtaget af VIGGO. Jeg håber, I alle logger på det så hurtigt som muligt, så vi kan kommunikere med 
jer den vej.  
HAR NOGEN BEHOV FOR PASNING FØR KL.7.50 d. 12. marts, vil jeg meget gerne have besked nu. Ring SFO i åbningstid.  
God weekend til solsortens sang 
Kærlig hilsen Catrine  

Klub - Christoffer, Ellen, og Jens 

God weekend:-) 

 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Meddelelse: 

Vi vil gerne bede alle forældre til skole-

børn 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 ele-

verne 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 voksen i børnehaven/vuggestuen. 

Vi vil gerne opfordre forældrene til at 

respektere denne linje og ikke lave 

civil ulydighed, hvis man tænker an-

derledes. Vi bliver nødt til at håndhæ-

ve fælles regler for at få tingene til at 

fungere! 

Meddelelser: 

Hjemmebesøg: 

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

søg 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! 

Ferie og lukkedage i børnehaverne og vuggestuen i 2021 

I 2021 er der lukket på følgende tidspunkter: 

29.-31. marts (påskeugen) 

14. maj (dagen efter Kristi Himmelfart) 

Ugerne 28-29-30 (sommerferie) 

24. december (juleaftensdag) 

27.-31. december (mellem jul og nytår) 

Grundlovsdag 5. juni er i år en lørdag, men ellers ville der også normalt 

være lukket der. 



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! 

 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 12/2: Vejret 
 
 
 
Ny gåde: 1961 er et specielt år, fordi årstallet kan 
vendes rundt 180 grader, og der vil stadigt stå 
1961. Hvornår kommer der igen et årstal, som har 
denne egenskab?  
 
 
Svaret kommer i næste nyhedsbrev fredag  d. 5/3! 

 

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) 

 

 

VIGTIGT VIGTIGT 
VIGTIGT VIGTIGT 


