
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 25. juni 2021 uge 25 

   Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 6. august er torsdag den 5. august.                    

Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      

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

                                                

Skoleleder 
Sommerferie 

Juni måned går på hæld. Og det samme gør børn og voksne – her på Sta-

vangervej 3.  

Børnehaverne er stadig fyldt med hvin og fryd fra legende børn.  I vuggestu-

en bliver der også stadig puslet, leget og undersøgt. Sommerferien er ikke 

helt kommet til alle endnu… 

Skolen er dog ved at gå ind i sommerens pendant til vinterhi. Legepladsen er 

stadig fyldt af SFO’ ens børn. Men klasselokalerne står nu tomme. Lokalerne 

er gået i gang med sommerferiens store indåndinger; de velsignede klargø-

ringer til det kommende skoleår. 

Sikke et skoleår det har været for os alle;  

Covid-19, restriktioner, omlægning af undervisning, afstand lagt ind alle ste-

der blandt mennesker.  

Den gamle institution Skovstjernen blev lukket. Og den nye Skovstjernen 

opstod. Som en essentiel, sund og stærk grundsten i et samlet Rudolf Steiner 

tilbud.  

Sygdom kom også uventet i skoleåret 20/21 og tvang os alle til at gentænke. 

En treenighed af udfordringer, som de her ovenstående, har potentiale til at 

bringe de bedste dagtilbud og skoler i knæ.  

 

Men en sådan treenighed kan også bringe positiv udvikling og fremskridt; 

nytænkning, gentænkning, kommunikation, samarbejde og sammenhold. 

På stedets vegne vil jeg gerne takke alle forældre for forståelse og et godt 

samarbejde det seneste år. I har stået stærkt, og accepteret og spillet med på 

alle de nye skøre forandringer og midlertidige begrænsninger.  

På stedets vegne vil jeg gerne takke alle ansatte for at løbe stærkere, gøre 

nyt, lære og turde udvikle jer. Det er jer, der gør stedet til noget særligt, for 

børn og forældre.  

Vi glæder os alle til sommerferiens ro og oplevelser. Vi glæder os til at opbyg-

ge nye kræfter og finde nye idéer, og til at fortsætte det arbejde, der fører 

vores skole og dagtilbud derhen, hvor vi alle ønsker at være:   

Stedet hvor der er lyst til at lære og lyst til at være. 

God sommer 

Frank Dam Yde 

Konstitueret skoleleder 

 

Fredag den 25. juni –   

tirsdag den 10. august  

Sommerferie 

Onsdag den 11. august 1. skoledag efter sommerferie 

Torsdag den 12. august 1. skoledag for 1. kl. 

Det sker 

Pædagogmedhjælper søges                               

til skolens SFO                       

pr. 1. august 2021 

18 timer ugentligt fordelt på 4 ef-

termiddage (mandag, tirsdag, 

onsdag og fredag). 

Kontakt Catrine Oest på tlf. nr.: 

21843724 

SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER 

SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER 

Sommer er den del af året, hvor den nordlige 

(henholdsvis den sydlige) halvkugle vender i ret-
ning mod solen. Astronomisk sommer begynder på 
midsommerdag (den 21. eller 22. juni på den nord-
lige halvkugle, den 21. eller 22. december på den 
sydlige halvkugle) og ender på efterårsjævndøgn 
(den 22. eller 23. september på den nordlige halv-
kugle, den 20. eller 21. marts på den sydlige halv-
kugle). Fordi jordens akse er skæv, vil det lys, den 
halvkugle, der vender hen mod solen, får, være 
mere koncentreret, og derfor også varmere. Den 
anden halvkugles lys vil blive spredt ud, og det 
opleves som vinter. Sommeren giver lan-
ge dage og korte nætter og dermed øget indstrå-
ling og opvarmning. Der er ingen officiel meteoro-
logisk definition; men for Danmark er foreslået 
perioden, hvor minimumstemperaturen ligger over 
10 °C (ca. 20. juni til ca. 19. september). Man kan 
også beskrive sommer mere enkelt ved at kalde 
den perioden mellem forår og efterår. I Danmark er 
der tradition for, at kalenderen betegner måneder-

ne juni, juli og august som sommermånederne. 

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85r
https://da.wikipedia.org/wiki/Dag
https://da.wikipedia.org/wiki/Nat
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Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Nyheder fra Vuggestue og Børnehaverne Yggdrasil og Skovstjernen 

Skovstjernen 

Efter at have undværet eurytmi i en længere periode, har vi virkelig nydt at have det fast hver uge  igen. Så dejligt at ha-
ve Lotte tilbage. Hun kommer som et frisk pust og med en hel særlig stemning omkring sig. Børnene har været forskelli-
ge blomster, som små blomsteralfer  har danset i kranse rundt om, beundret og velsignet. I mandags sagde vi god som-
mer til Lotte og glæder os til at se hende igen efter ferien. Forhåbentlig med et friskere knæ :-) 

Vi har haft en dejlig uge og nydt at være ude i det danske sommer vejr:-) Til morgensamling har vi bla. hørt om prinses-
serne, Sip, Sipsippernip og sipsippernipsipsirumsip :-D De var så heldige at blive gift med 3 prinser. Skrat, skratskratte-
rat og skratskratteratskratskriumskrat. Den ene prins havde en stor hund, som havde mistet sit kødben. En leg hvor et 
barn er hund, og et andet barn bliver valgt til at stjæle kødbenet. Hunden har så 3 gæt til at finde kødbenet igen. Det kan 
altså være såååå svært at vente på at få lov til at være hund, eller til at stjæle kødbenet.  

Det kræver lidt mod at turde stille sig midt i den store kreds og være hund under et tæppe. For nogle er det den mest 
naturlige ting i verden - andre skal lige se det an et par gange, før modet dukker op, og nogen skal vente lidt længere tid, 
før de er klar. 

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend  og en god arbejdslyst på søndag:-) 

Yggdrasil 

Vi vil gerne takke for en dejlig Sommerfest i fredags, vejret var skønt og vi fik sendt de store børn afsted ned til Jytte. Vi 
kan mærke ferie stemningen ligeså stille nærmer sig. Tempoet er langsomt, vi slapper af på tæpper og nyder det gode 
vejr. Vi spiser koldskål i lange baner og lidt is. 

 I denne uge har vi fejret Frejas 6 års fødselsdag, stort tillykke. Vi siger også farvel til Sigrid T, hun skal videre til en an-
den børnehave, som er tættere på, hvor hun bor. I næste uge er der 4 faste fra Yggdrasil, som er på studie, og Haydee 
og Frederikke holder fanen højt med hjælp fra alle vores gode vikarer. 

Bhkl. - Jytte 
God sommer:-) 

1. kl. - Uffe 
God sommer:-) 

2./3. kl. - Heidi 
God sommer:-) 

4./5. kl. - Henriette 
Fredag i sidste uge havde vi to piger på besøg, de kommer måske igen den første uge af det nye skoleår. 

Sikke en pragtfuld vandretur vi har haft i denne uge, der var en summen på tværs, nye venner blev fundet i den gamle 
klasse, gamle venner fik snakket sig varme på Hærvejen, vandet i Gudenåens piblende flod smagte godt og friskt. 

Shelterpladsen var hyggelig, vi fik gang i et godt bål. Pizzaerne kom, varm kakao og hygge. 

Tidligt i soveposen og zzzzzzzzz. 

Tidligt op, fødselsdagssang og kanelsnegle. Så var vi på vejen igen. 

Is på vej hjem i bussen, og trætte men glade børn kom hjem. 

Badeturen til Den Kunstige Sø, vi gik i skarpt trav, ville foran 6.-7. klasse :-) 

Brrrrr det var koldt, men der blev badet igennem af nogle.  TAK for alle gaverne, lakridserne og uglerne.   

Og et pragtfuldt vidnesbyrd. :-) 

Nu kom den fagre sommer; farvel og på gensyn. 

God sommer, slap af og nyd den. Kærligste Hilsner Henriette  

 

 
Meddelelser fortsætter på næste side! 



Meddelelser fortsætter på næste side! 

Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

6./7. kl. - Patrick 
I denne sidste uge op til ferien har vi parkeret et forløb i geografi, som vi tager op igen efter sommerferien. Denne første 
uge har vi, under temaet ”Danmark og naboer”, fokuseret på at få styr på Danmarks, Norges, Sveriges og Tysklands 
landskabsmæssige og kulturelle ligheder og forskelle. I ugerne efter ferien er det elevernes tur – vi skal skue yderligere 
ud i Europa, hvor eleverne skal indsamle informationer om et selvvalgt land og folk, og lave en flot, sammenfattende 
planche. 

  

Vi startede hyggen tidligt på ugen, med en tur til den kunstige sø om onsdagen, efter vi havde set 1. klasses flotte skue-
spil i salen. Der blev badet, hygget og snakket på den gode tur, som vi havde frem og tilbage. Vi dristede os også til at 
spise morgenmad i fællesskab de to sidste dage. 

  

Torsdag hyggede vi i klassen med nogle konkurrencer mellem drengene og pigerne, og så var der jo de obligatoriske 
elementer: karamel-kast, rundbold og oprydning. Tusind tak for blomsterne til aftenens arrangement – selvom jeg ikke 
selv kunne være der, varmer de dejligt i dag :-) 

  

Rigtig god sommerferie, og vi ses igen på den anden side. Kærlige hilsener, Patrick 

8./9. kl. - Frederikke 
Denne plads, i det sidste nyhedsbrev i år, vil jeg bruge til at sige tusind tak for jer! Tak for et udfordrende og berigende 
år, tak for en fantastisk sommerhustur, tak til forældre for al opbakningen og tak til jer elever for at være de skønneste 
unge mennesker. Tak for en dejlig afslutning i går, på gensyn til næste år til mange af jer og de bedste ønsker til jer, der 
skal videre.  

Nyd sommeren, giv slip, slap af – Vi ses 

De kærligste hilsner fra Frederikke 

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

SFO - Jacob, Henry, Lisbeth, Ellen og Catrine 
Kære Forældre 

Vi siger farvel til Jacob og takker ham mange gange, for alt det han har været for vores børn det sidste år. Nu ønsker vi 
ham alt det bedste for hans videre færd i livet.  

Tak til jer forældre for lån af jeres dejlige børn i dette skoleår. Vi glæder os til at se jer igen efter ferien. 

Til de der er tilmeldt feriepasning. Husk madpakke til hele dagens pasning og drikkedunk. Husk også at give besked, 
hvis jeres børn ikke kommer. Ring i åbningstid eller send Catrine sms 21843724, hvis det er aftenen før, I ved besked. Vi 
glæder os til hyggelige feriedage og til at byde de nye Bhkl. børn velkommen.  

Rigtig god sommer til jer alle. Håber I kommer til at nyde den. 

De kærligste hilsner på vegne af os SFO personale  

Catrine 

Klub - Christoffer, Ellen, og Jens 
Vi siger tak for et dejligt år i klubben. Vi håber, at se mange af jer til næste år. God sommerferie. 

 

 

 

 



Meddelelser fortsætter på næste side! 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Årsmødet 15. juni 
 

I forbindelse med det netop afholdte årsmøde, har en ny bestyrelse konstitueret sig. På valg var bestyrelses-
formand, Maria Ranch-Sørensen, der blev genvalgt og derfor også fortsætter i den nye bestyrelse. Derudover 
stillede bestyrelsesmedlem, Anna Landsfeldt, sin bestyrelsesplads til rådighed og blev i stedet valgt som sup-
pleant.  

Vi kunne med stor glæde konstatere, at to meget engagerede forældre valgte at stille op til bestyrelsesarbej-
det. Det drejer sig om Christian Birk og Morten Josephsen, som begge blev valgt ind. Velkommen i bestyrel-
sen til jer begge – og tak for at byde ind med jeres kompetencer og engagement. 

Samtidig skal lyde en stor tak til Maria Landsfeldt, som efter en årrække som medlem og tilforordnet, har 
valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, for at hellige sig andre engagementsområder her på stedet.   

Efter årsmødet konstituerede den nye bestyrelse sig. 
Med konstitueringen af den nye bestyrelse fortsætter Maria Ranch-Sørensen, som formand, mens Søren Jun-
ge Bak fortsætter som næstformand. 

Vores bestyrelse består frem til næste årsmøde af: 

Formand, Maria Ranch-Sørensen 

Næstformand, Søren Junge Bak 

Hanne Bentzen 

Jon Skålerud 

Christian Birk 

Jan Skou-Nielsen (valgt af kollegiet)                              

John Hansen (valgt af kollegiet)  

Peter Sørensen 

Morten Vindbjerg 

Suppleant, Morten Josephsen 

Suppleant, Anna Landsfeldt 

 

På bestyrelsesmøderne deltager konstitueret skoleleder, Frank Dam Yde, dagtilbudsleder, Charlotte Ørskov 
og konstitueret souschef, Frederikke Steffansen. 

 

På næstkommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsesmedlemmerne engagere sig i en række udvalg, som har til 
formål at understøtte nogle af de vigtige områder, som er bærende for vores skole og dagtilbud. Et andet 
bærende element på vores skole og dagtilbud er det store forældre- og lærerengagement. Vi vil fra bestyrel-
sens side gerne takke for den store indsats, som er ydet i det forgangne år i forbindelse med julebasaren, til 
arbejdsdage, årstidsfester og i vores fælles hverdag. 

 

SE HER SE HER 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Meddelelser: 

Ferie og lukkedage i børnehaverne og vugge-

stuen 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. 

FLÅTER 

Tjek jeres børn for flåter. Der er sæson for dem, og vi bor i en 

skov. 

LUS 

Der er konstateret lus på skolen. Husk at tjekke jeres barn/

børn for lus! 

Sommerrengøring 

HUSK forældrerengøring/sommerrengøring i skole og dagtilbud søndag d. 27! 

VIGTIGT VIGTIGT 



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 18/6: Kaster den op i luften;-) 
 
 
 
 
Ny gåde: Hvor mange gange kan du trække 5 fra 
25?  
 
 
 
Svaret kommer i næste nyhedsbrev fredag den 6/8! 

 

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 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 


