
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 16.  april 2021 uge 15  

   Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 23. april er torsdag den 22. april.                                                    

Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      

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

Skoleleder 
Jeg syntes efterhånden, jeg kunne mærke det i vejret, foråret… det var på vej. Den der 

særlige varme, og en summen i luften. Jo, den var god nok, foråret havde meldt sin 

ankomst. Men så kom pludselig denne uge – og hvad var så lige det for noget? En uge 

med sne? Slud? Frostgrader… 

Det var tydeligvis ikke nemt for mig at forudse fremtiden. Selvom frostvejr og sne ikke 

er ualmindeligt i april, så kom det alligevel bag på mig – for jeg havde forventet noget 

andet.  

Vores skole udfordres, som store dele af samfundet, af alle de skiftende påbud, anbe-

falinger og krav, som COVID fører med sig. Ofte når vi lige at finde fodfæste, inden der 

laves noget om. Især i de store klasser, er det ét langt puslespil at koordinere og plan-

lægge de skiftende uger for de store klasser, hvor de er 50% i skole og 50% med hjem-

meundervisning. Ændringerne sker ofte med kort varsel, og det kan være en udfordring 

at få alle brikker til at passe i det store puslespil.  

Vi forsøger at kommunikere med jer forældre tydeligt og ofte, og er meget glade for, at 

Viggo er blevet en sund og glad dreng. Det nye INTRA er meget brugervenligt, praktisk 

og ligetil.  

I både skole og dagtilbud har vi stort fokus på kommunikation og information med jer 

forældre for at skabe så stor grad af klarhed som muligt i den omskiftelige tid. Heldigvis 

oplever vi stor opbakning, støtte og forståelse fra jer forældre – tak for det.  

Der er en stor søgning til både skole og dagtilbud. På flere områder er der ved at være 

betragtelige ventelister for at få en plads. Hjerteligt velkommen til de nye familier! 

Tiden har også budt på nyansættelser. Vi har sagt velkommen til en håndfuld yderst 

kompetente og engagerede nye medarbejdere her på matriklen over de sidste 2 måne-

der.  

Velkommen til stedet til jer også - vi er glade for at have jer med om bord, og håber, I 

bliver glade for at være en del af Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg.  

Vi ser frem til at få lov til at genoptage vores månedsfester, vores arbejdsdage, vores 

fysiske forældremøder med jer forældre – for vi savner at tale med jer direkte, at tale 

sammen ansigt til ansigt, og være sammen om vores fælles opgave - at give børnene 

de bedst mulige børne- og ungdomsår, der findes. 

I ønskes alle en dejlig weekend 

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 16: 8./9. kl. Krist stod op af døde 

Uge 17: 6./7. kl. Den danske sang er en ung blond pige 

Uge 18: 4./5. kl. Kom maj du søde milde 

Uge 19: 2./3. kl. Nu titte til hinanden 

Uge 20: 1. kl. Nu er dagen fuld af sang 

Uge 21: 8./9. kl. I al sin glans nu stråler solen 

Morgensange 

Ændringer fra onsdag d. 16 april 
 

Her til morgen, fredag d. 16.  er der indgået ny aftale om genåbning af samfundet.  
Det er i skrivende stund ikke kommet retningslinjer fra ministeriet endnu – så vi kender ikke alle konsekvenserne af aftalen.  
 

Fra ONSDAG d. 21 må afgangselever have et 80% fremmøde på skolen. Vi ved endnu ikke helt om der er krav til hvordan dagene skal fordeles. 

For 8./9.klasse betyder det, at de har online undervisning mandag og tirsdag i næste uge – uanset.  

Retningslinjerne giver de resterede årgange, fra 5. og op, mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs un-

dervisning 

Det betyder, at vores 6./7. klasse har fysisk fremmøde hele næste uge som hidtil planlagt.  

Hold godt øje med Viggo i de næste dage, for at holde jer opdaterede. 

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 i vores dagtilbud …  

Velkommen til nye børn og forældre, vi håber I bliver glade for at være hos os, og vi glæder os til samarbejdet.  

Endnu en uge er fløjet afsted. Vi mærker solen, der så småt begynder at varme os og glæder os hver dag til at være udendørs. Når 
vi så kommer ud, mærker vi at det stadig er køligt, og specielt nede ved jorden er der meget koldt. Husk derfor fortsat det varme tøj 
til Jeres barn, da det jo er ved jorden deres aktiviteter foregår.  

Vi har igennem det seneste år, som har stået mere eller mindre i Covid19`s tegn, ikke kunnet invitere til arrangementer og forældre-
møder på traditionel vis. Det ønsker vi at gøre noget ved og vil derfor afholde “bålmøder”, hvor I forældre i et givent tidspunkt kan 
komme forbi og møde personalet og få en kop kaffe ved bålet. Det vil arrangeres i hver afdeling dvs., at Yggdrasil afholder et møde, 
børnehavegrupperne afholder møder delt i 2 eller 3 grupper, og vuggestuegrupperne afholder møde delt i pavillon og sommer-
fugl. Møderne vil ligge i maj måned, og datoerne meldes ud i de enkelte afdelinger.  

Derudover afholder vi et møde, også udendørs ved bålet med information omkring skolen. Dette møde vil afholdes med en lærer, 
og en forælder som har barn på skolen vil deltage, og alle der har interesse i at høre om skolen, og hvordan det vil være at lade sit 
barn starte.   

Lidt fra vores pædagogiske praksis:  
Flyverdragt på, flyverdragt af, solen skinner pyyyyh hvor er her varmt og jaaa forår......5 minutter senere hagler, sner og regner 
det. Omskifteligt ja, men det er også opskriften på de smukkeste regnbuer, og det er noget, vi elsker, regnbuer. Vi har hørt eventyret 
om bogfinken, som fik sine farver da storfuglen delte alle regnbuens farver ud, den troede faktisk, den skulle være grå altid, men 
da storfuglen havde delt alle farver ud til de meget anmassende og skræppende fugle fik den øje på den lille bogfinke, som sad pænt 
og ventede til, at det blev dens tur, og på den måde fik bogfinken en lille klat farve fra de andre fugle og blev på den måde den smuk-
keste fugl i skoven, smuk som en regnbue.   

Fra Yggdrasil: Vi oplever at I forældre finder det sværere at have en føling med jeres barns dagligdag i børnehaven, da I som I gamle 
dage, desværre ikke kan komme ind i børnehaven. Vi er opmærksomme på dette, og vi prøver så vidt muligt at tage tid til at fortælle 
om dagen og tale med jer, når I henter. Vi vil gerne minde jer om, at I altid er velkomne til at ringe til os eller sende en mail, hvis I fø-
ler, I har behov for at få mere information om jeres barns dagligdag og trivsel.   

Det summer af aktivitet ved Smedjen, som er, hvor udegruppen slår sine folder, der er blevet revet blade sammen, fældet lidt træer, 
der bliver snittet til den helt store medalje, og der er også ved at blive anlagt bålsted, så mon ikke snart ild og røg kan ses stige til 
vejrs.  

Vi er ved at planlægge forårets såtur, og I vil blive informeret om, hvor vi drager hen og hvornår, men indtil da har vi forsøgt at så ap-
pelsiner, forårsløg, ingefær og mange andre ting i urtepotter, det bliver spændende at se, om noget spirer frem.   

Fra skovstjernen:  

I vuggestuegruppen sommerfuglen nyder vi at komme afsted på tur, når vejret byder ind til det. Turen gik i mandags til Gudenåen 
og forbi landbruget ved efterskolen, hvor et lam fik mælk, og børnene så også to nyfødte kalve. Stor oplevelse for de små børn. Ugen 
har også budt på ture ud i verden i små grupper.  

Vuggestuebørnene nyder, at de indimellem leger på den store legeplads blandt de ældre børn. Det er også dejligt for dem at møde de 
venner, som allerede er blevet børnehavebørn . 

I pavillonen har vi budt Hans Walter velkommen. De andre børn finder det meget spændende, når der starter en ny baby. Der er me-
get social læring i at få en ny ven på stuen.  

Vi begynder så småt at forberede så –tiden.  

Børnehavebørnene er parate til så-turen i dag og glæder sig til at komme ud til bondemand Niels. De har sunget om bonden, der skal 
ud at så, malkepigen og sange om foråret. Vi har taget afsked med Anna og ønsker hende og hendes familie alt godt på det nye sted, 
de flytter hen.  

Storbørnsgruppen trives på en rigtig god måde i SFO lokaler og danner gode relationer med hinanden og udfordres 
på selvhjulpenhed og kompetencer og færdigheder, som vil være gavnlige for dem ved skolestart.  

Vi ønsker Jer alle en rigtig dejlig og solskinsfyldt weekend...  

  

 

 
Meddelelser fortsætter på næste side! 



Meddelelser fortsætter på næste side! 

Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Bhkl. - Jytte 

Vi har lavet  fine bivoks blomster og haft eurytmi. De får megen ros af Kirstin og Michael. Vi er så småt begyndt at øve 
Snehvide skuespillet. Næste uge vil det være fortællingen i eventyrstunden med Henriette. De sidste kæppe til kæphe-
stene er blevet snittet og pudset glatte med sandpapir. Hovedtøj og tømme fingerstrikkes. Nogle er færdige med både 
det ene og det andet, og er i gang med at strikke med rigtige strikkepinde.  

Vi har haft besøg af Moniek i legegymnastik til inspiration. Hun er uddannet fysioterapeut, dysleksi-lærer 
(ord/talblindhed) og refleks integrations terapeut. Ellers er der gang i mange gode lege. 

God weekend:-) 

1. kl. - Uffe 

God weekend:-) 

2./3. kl. - Heidi 

Denne uge har stået i tabellernes tegn. Flere og flere elever får halskæder med tabel-perler på. Det er så skønt at mær-
ke iveren hos børnene. ”I morgen kan jeg ni-tabellen!” blev jeg forsikret om, og ganske rigtigt, dagen efter var også ni-
tabellen på plads. 

I dansktimerne har vi skrevet klassens bud, ligesom de ti bud, Moses havde med ned fra Sinai-bjerget. Vi fik i fællesskab 
skrevet 21 gode bud op på tavlen, og så skulle vi vælge de ti bedste ud, som så skal være klassens ti bud. 

Vi ses på tirsdag til forældremøde på zoom. 

God weekend.  

4./5. kl. - Henriette 

En travl, travl uge med lange tekster, svære tegninger blandet med lette tegninger. 

Vi har ikke haft en sammenhængende historie i denne uge, men i næste uge får klassen historien om Zarathustra, en 
profet i Persien. 

Vi laver tekster hertil og tegner/klistrer ind og afslutter om Ur-Persien. 

Stilen er blevet rykket en uge - til mellem  28/4 og 29/ 4. 

I næste uge kommer Sigrid på besøg igen. 

Klassen har haft besøg af en pige i denne uge. 

Og har haft et fuldt skema, med gode pauser. 

God weekend Henriette 

6./7. kl. - Frederikke 

Tak for en god uge:-) God weekend:-) 

8./9. kl. - Patrick 

I denne uge har vi opstartet hovedfagsundervisning i historie. Vi har brugt ugen på at samle op på Romerriget, og så har vi snakket 
om jøderne – folket iblandt hvem, Jesus trådte ind på verdens scene. I næste uge fortsætter vi med begivenhederne i Palæstina i det 
første århundrede, samt den tidlige kristendom og kirkens begyndende indflydelse i samfundet. 

Vi glæder os meget til at kunne nyde hinandens selskab på skolen i næste uge :-) 

God weekend. 

 

 

 

Meddelelser fortsætter på næste side! 



Meddelelser fortsætter på næste side! 

Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

12. Sp. klasse - Jannie 

God weekend:-) 

SFO - Jacob, Henry, Lisbeth, Ellen og Catrine 

Kære forældre 

Hver torsdag fremover, vil vi i store SFO frembringe et lille måltid varm eftermiddagsmad. Det spises i perioden mellem 
13.15-14, alt efter, hvornår maden er klar. I går lavede vi suppe over bål, og det var en stor succes. Det er så skønt at 
mærke begejstringen ved alle de sanseindtryk madlavning frembringer.  

Vi kan desværre ikke blande “smittegrupperne” endnu, så bhkl. børnene må nøjes med glæden ved at glæde sig til at 
blive større, så de også kan være med.   

God weekend i det skønne forårsvejr  

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. 

Kære alle jer forældre i Silkeborg-området!  
 

Vi hedder Sigrid Møller og Oliver Agretoft, og vi har boet i lejlighed sammen i to år i Århus. Her 
har vi levet sammen, studeret og snart færdiggør vi også vores uddannelser. Sigrid bliver færdig 
som skolelærer og har fået arbejde som den nye 5./6. klasses lærer på Rudolf Steiner Skolen i 
Silkeborg, og Oliver bliver færdig som journalist her til sommer.  

  

Og nu vil vi så gerne rykke til søernes by, Silkeborg, hvor vi forhåbentligt kan få plads til et skri-
vebord og et lille kontor, hvor i hvert fald skolelæreren kan få forberedt sit arbejde! Vi søger 
både efter en leje-lejlighed, købe-lejlighed eller købe-bolig, som har min. 3 værelser og min. 
75 kvm2. Vores max. pris er 2 mio. kr. og boligen må gerne ligge i cykelafstand fra skolen. (evt. 

en cykel med el på  ). 

Alle henvendelser er meget velkomne. 
  

Mvh Sigrid Østergaard Møller og Oliver Agretoft Sørensen 
Tlf: 50572276 eller Mail: sigridmoller@outlook.dk 

NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY 

NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY-NY 

mailto:sigridmoller@outlook.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! 

 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 19/3: Ild;-) 
 
 
 
 
Ny gåde: Hvad er det, der er brunt, når du kaster 
det op i luften, og hvidt, når det falder ned?  
 
 
 
Svaret kommer i næste nyhedsbrev fredag  d. 23/4! 

 

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! 


