
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Tid til samvær 
Tid til at lege 
Tid til eventyr 
Tid til sanglege 
Tid til musik 
Tid til udeliv 

Tid til ture i skoven 
Tid til at opleve naturen 
Tid til at spise sin mad 

Tid til at efterligne de voksne 
Tid til at have god tid 
Tid til at være barn! 
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Rudolf Steiner Skolen 
Stavangervej 3, 8600 Silkeborg 
 www.steinerskolen-8600.dk 

Tlf. 86 80 03 33 

 
 
 

Praktiske oplysninger om 
 
 
 
 

 Rudolf Steinerskolens Børnehave 
 

 
   

Åbningstid: 
Børnehaven er åben fra  mandag – torsdag  6.45 - 17.00 
 Fredag  6.45 - 16.45 
 
Antal børn i børnehaven: 
Børnehaven har principielt plads til 20 børn. Dog vil der til at 
begynde med være langt færre børn (10-12) i børnehaven, da 
det er krævende, at starte en børnehave op med helt nye 
børn, som man endnu ikke kender. 
 
Mødetid: 
For at være en del af den fælles rytme og for at skabe en 
god og opbyggelig atmosfære i børnehaven, ser vi helst at 
børnene er i børnehaven mellem kl. 9.00 og 15.00. 
 
Søvn og kost: 
Det er vigtigt at barnet møder frisk og veludhvilet om mor-
genen i børnehaven. Hele dagen kan præges af, om barnet har 
fået tilstrækkelig søvn. Også kosten er vigtig, da denne er de 
fysiske byggestene, som barnet bygges op af. Sørg for god og 
nærende kost og undgå mest muligt sukkerholdige produkter 
(sodavand, slik, marmelade mv.) Sukker kan gøre et barn hek-
tisk og overaktivt. 
 
Mad i børnehaven: 
Der er 3 spisestunder i børnehaven; musebid om formiddagen, 
madpakke/pædagogisk måltid ved middagstid og frugt om ef-
termiddagen. Barnet skal have madpakke med til musebid og 
hovedmåltid, når der ikke er pædagogisk måltid. Pædagogisk 
måltid og frugt sørger børnehaven for. Al mad, som børneha-
ven indkøber, er så vidt muligt økologisk/biodynamisk. 
   
 



Legepladsen: 
Børnehavens legeplads er en indhegnet naturlegeplads. Lege-
pladsen er fælles med børnehaveklassen. 
 
Påklædning: 
Det er vigtigt, at børnene kan bevæge sig frit og uhæmmet i 
det tøj, de har på. Og så er det nødvendigt, at der er tøj til 
al slags vejr.  Vi går også tur i skoven og leger ude i regnvejr! 
Skiftetøj vil der også være rigtig meget brug for. Fodtøj skal 
være: udefodtøj, gummistøvler samt hjemmesko til indenfor. 
 
Garderobe: 
Hvert barn får sin egen plads i garderoben og sin egen kurv 
til tøj.  Meddelelser til hjemmet sættes fast på kurven; det 
er vigtigt at være opmærksom på dette, når man henter sit 
barn. 
 
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 ’ejerfornemmelser’ og 
kan dermed skabe nogle uhensigtsmæssige situationer. 
 
Ferielukning: 
Børnehaven er lukket 4 uger i juli måned samt mellem jul og 
nytår. Herudover vil forældrene blive spurgt om behovet i de 
øvrige ferier: efterårsferie, 1. uge i januar, vinterferie og 
påskeferie samt dagen efter Kr. Himmelfart. Der holdes 
åbent, med mindre der ikke er noget behov herfor. 
 

 
 
 

Betaling 
For børnehaven betales i 11 måneder om året følgende beløb: 
 Pasning mellem 8-16 hver dag 2100 kr. 
 Pasning udover dette tidsrum 2300 kr. 
 
Søskendemoderation og friplads: 
Ved disse forhold har man som forældre lige rettigheder i 
hele Silkeborg Kommune. 
 

Ved pasning af flere børn i børnehave eller vuggestue ydes 
der 50% rabat for barn nr. 2 på Kommunens satser. 
 

Har man en husstandsindkomst under 461.000 kr. (som enlig 
under 513.600) har man mulighed for at få nedsat sin beta-
ling. 
 

Ved såvel søskendemoderation og friplads skal henvendelse 
ske til Dagtilbudsgruppen i Kommunen tlf. 8970 2007. Dog 
kan blanketter til friplads også fås på skolens kontor. 
 
Bestyrelse: 
Børnehavens bestyrelse består af 3 forældrerepræsentanter 
og 2 øvrige medlemmer (medarbejderrepræsentant og re-
præsentant fra skolen) med steinerpædagogisk baggrund/ 
indsigt. Der afholdes 4 møder årligt, hvor børnehavens sam-
lede personale deltager. Det er bestyrelsens opgave at vare-
tage børnehavens interesser, så dens pædagogiske idegrund-
lag og målsætning kan føres ud i livet. 
 

“Al opdragelse er selvopdragelse. Vi er, som forældre og pæ-
dagoger, egentlig kun omgivelserne for barnet, der opdrager 
sig selv. 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) 
 


