
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 18. juni 2021 uge 24 

   Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 25. juni er torsdag den 24. juni.                    

Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      

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

Skoleleder 

Dejlige toner har lydt over hele stedet i den her uge. Sommerferien 

kommer marcherende med faste og hurtige skridt. Skolen og dagtil-

bud summer af aktivitet, formål og gøremål. Sådan er juni næsten 

altid.  

Mange opgaver skal afsluttes, og endnu flere skal klargøres – så vi er 

helt klar til at holde ferie, og samtidig er helt klar til at byde os selv og 

alle børnene ”velkommen tilbage” til skoleåret ´21/´22, når vi vender 

tilbage efter sommerferien.  

Du danske sommer, jeg elsker dig… har vi sunget i den her uge.  

De varme dage i den her uge har virkelig forvarslet sommerferien, og 

har medvirket til at skabe en uge med en vidunderlig stemning på 

stedet, fyldt med forventninger og liv.  

Frugterne af skolearbejdet skal fremvises. Vi kunne endelig samles i 

salen igen, og kunne nyde skolens samlede eurytmiopvisning. Næ-

ste uge er fyldt med optrædener fra flere af klasserne.  

Et par af klasserne er på tur i begyndelsen af næste uge. Jeg håber 

vejret er med dem, og de får nogle herlige oplevelser sammen, som 

kan opvarme og oplive de indre konsekvenser af COVID eventyret i 

børnene.  

I dag er en STOR dag for børnehave og børnehaveklassen. 

ENDELIG kommer tiden, hvor de store børnehavebørn skal i skolen. 

Det er en smuk markering af noget stort at se børnene løbe gennem 

bøgeporten ind til Jytte i børnehaveklassen. 

Det er en dag fyldt med forventning og glæde!  

I børnehaveklassen har de jo forberedt deres heste! De har selv strik-

ket, syet og snittet – og deres fine kæpheste er nu klar til at ride dem 

ind i den rigtige skole – 1. klasse venter!  

Det er en stor dag for dem, at ride til deres nye klasseværelse – på 

skolen!  

Vi glæder os til at byde den nye 1. klasse velkommen i skolens sal 

efter sommerferien.  

HUSK forældrerengøring i skole og dagtilbud søndag d. 27! 

Se Viggo for yderligere oplysninger vedr. forældrerengøring.  

Frank Dam Yde 

Konstitueret skoleleder 

Fredag den 18. juni 

Kl. 15.30-17 

Musikcafé og Eurytmikavalkade 

6./7. kl. og 8./9. kl. 

Torsdag den 24. juni Sidste skoledag 

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 

Uge 25: 1. kl. Du danske sommer…(+ sommerkanon) 

Morgensange 

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 

 

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…         

Velkommen til nye børn og forældre i vores institution. Vi håber I bliver glade for at være hos os, og vi glæder 

os til samarbejdet med Jer. 

Phyyy hvor vi sveder, og vi elsker det. Overalt emmer det af den lette glade stemning af sommer. Vi kan høre 

at der overalt i vores skole og daginstitution bliver sunget og danset og øvet på skuespil. Der ordnes blomster 

overalt for at gøre klar til sommerafslutningen hvor de kommende skolebørn løber igennem bøgeporten for at 

bevæge sig videre i deres liv og udvikling. Festen afholdes på denne fredag, i eftermiddag. 

Vi har indkøbt solcreme og smører børnene en gang midt på dagen og vil bede Jer smøre Jeres børn grun-

digt hjemmefra om morgenen. 

Børnehaven Skovstjernen vil gerne takke alle I forældre som kom forbi til bålmødet i mandags. Vi oplevede 

det som nogle dejlige timer hvor vi mødte hinanden til mere uformel snak omkring vores pædagogiske praksis 

og vores børn.  

Vi er lidt udfordret på at mange børn tager legetøj med hjemmefra. Udover at det er svært at holde styr på og 

kræver meget energi når noget bliver væk, så oplever vi også, at det kan hindre barnet i at være engageret 

fuldt ud i det der sker i fællesskabet. Derfor vil vi gerne opfordre Jer til at lade den lille ting ligge i bilen når I 

når til p-pladsen. De børn der har brug for en kramme bamse fordi de er nye eller har det svært på en eller 

anden måde kan lave en aftale med de voksne omkring i hvilket omfang bamse eller sut er en del af barnets 

dag i en tid. 

Hos vuggestuebørnene er det en varm middagslur der soves i disse dage, og nogle forstyrres af varmen så 

luren måske ikke bliver så lang. Når ikke der er stille middagsstund nyder vuggestuerne at komme afsted på 

små udflugter med madpakker måske. Velkommen til lille nye Anton på Solstuen i pavillonen 

Hos sommerfuglene har børnene været optaget af at så pralbønner og solsikker i haven. Nu er det spæn-

dende om de vokser og om børnene kan lade dem være indtil de gror op. Rose har været på tur med de yng-

ste børn, og mellemgruppen og de ældste børn har været på tur sammen. Torsdag har vi hygget på legeplad-

sen i det meget varme vejr. Historien i denne uge er: ”Muldvarpen der ville grave sig et hul” 

Vi afholdt et så hyggeligt bålmøde på vores lille legeplads indtil regnen kom og vi trak indendørs. 1000 TAK 

for den store deltagelse. Det var dejligt med den lidt mere uformelle snak. 

Yggdrasil har i denne uge hørt om Gi Ga Gyvel, der så gerne vil giftes med skøn Karen, men han skal først 

lige høre fatter Plovmand, Mutter mælkero, Bror liggende Fæ og Søster Prikkenål og ikke mindst skøn Karen 

selv. Men det endte godt og Gi Ga Gyvel fik sin skøn Karen og hun var godt tilfreds med at hans håndværk 

var Børstenbinder. 

Det er varmt nu, så husk at sørge for shorts, t-shirt, sandaler og sommerhatten. 

Vi glæder os til sommerfesten i dag hvor vi skal sende 6 børn igennem bøgeporten og afsted til børnehave-

klassen som heldigvis kun er på den anden side af hegnet. Det er en smuk og rørende oplevelse at sende 

børn afsted igennem bøgeporten. Børn vi modtog som 3 årige og nu skal ind i et nyt kapitel i deres liv. Vi op-

lever et skønt samarbejde med vores kollegaer i Skovstjernen hvor vi i samarbejde laver de fine bøgeporte. 

Ønsker Jer alle en fantastisk weekend og bedste hilsen fra os alle/Charlotte 

 
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 arbejdet flittigt med at få kæphestene færdige til i dag. Til morgensamlingen synger og leger vi sange 

fra de forskellige årstidsfester. Vi har sunget/leget høstsange, Sct. Michaelssange og lanternesange indtil vi-

dere. Vi så alle klasser lave eurytmi. Mandag til torsdag i næste uge er almindelige skoledage. Jeg holder rig-

tig afslutning med klassen på torsdag i skoletiden. HUSK sommerrengøring næste søndag den 27. juni. 

1. kl. - Uffe 

God weekend:-) 

2./3. kl. - Heidi 

1000 bøger læst! Ja, du læste rigtigt. Tusind! som i 1 med tre nuller efter. ;-) Wow. 

Vi husker mere og mere her i vores repetitionsperiode, så vi fylder hæftet med mangt og meget. Hvordan var 
det nu med tillægsord? Og udsagnsord? Ja og navneordene? Hvordan med tabellerne? Næsten alle elever 
kan nu sige tabellerne fra 1-10 både forlæns og baglæns! Vi har alligevel nået noget i dette skoleår, selvom vi 
har haft hjemmeskole. Måske netop derfor? ;-) 

Husk vores forældremøde d. 22. kl. 16.00. Jeg håber, alle kan komme. 

God weekend. 

4./5. kl. - Henriette 

Sikke et fint lille skuespil, og en stor ros til alle på scenen. I var fantastiske og spillede stykket tre gange på en 
dag. 

Tak til forældre for stort fremmøde. 

På Viggo står planen for vores sidste uge, med ret til ændringer! 

I dag har vi intern eurytmi kavalkade, jeg glæder mig til at se alle klasser, det er stort for mig måske især, at 
kunne se fremskridtet og glæden ved at kunne de svære former og toner helt ud i fødderne og armene.  

I dag og i morgen skal vi lave et lille hæfte med vores skuespil. 

Som afslutning på perioden og dansktimerne. Med fine tegninger. Og som tekster. 

Vi mødes på skolen på mandag med rygsæk, højt humør og solcremen/hattene og vandet. 

God weekend Henriette 

6./7. kl. - Patrick 

God weekend:-) 

8./9. kl. - Frederikke 

God weekend:-) 

12. Sp. klasse - Jannie 

God weekend:-) 

SFO - Jacob, Henry, Lisbeth, Ellen og Catrine 

God weekend:-) 

Klub - Christoffer, Ellen, og Jens 

God weekend:-) 

 

 

 



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 be-
styrelsesformand, Maria Ranch-Sørensen, der blev genvalgt og derfor også fortsætter i den nye be-
styrelse. Derudover stillede bestyrelsesmedlem, Anna Landsfeldt, sin bestyrelsesplads til rådighed 
og blev i stedet valgt som suppleant.  

Vi kunne med stor glæde konstatere, at to meget engagerede forældre valgte at stille op til bestyrel-
sesarbejdet. Det drejer sig om Christian Birk og Morten Josephsen, som begge blev valgt ind. Vel-
kommen i bestyrelsen 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 Junge 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 læreren-
gagement. Vi vil fra bestyrelsens 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. 

 
/BESTYRELSEN     

SE HER SE HER 



Meddelelser fortsætter på næste side! 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

16.30 1. klasses afslutning i salen 

17.30 1. klasse til kaffe og te uden for hovedbygningen 

17.45 2./3. klasses afslutning i salen 

18.15 2./3. klasse til kaffe og te uden for hovedbygningen 

18.30 4./5. klasses afslutning i salen 

19.15 4./5. klasse til kaffe og te uden for hovedbygningen 

19.30 6.-12. klasses afslutning i salen 

20.15 6.-12. klasse til kaffe og te uden for hovedbygningen 

Klasselæreren vil sende besked, hvis børnene skal møde 

ind tidligere for at blive klar til afslutningen. 

Vel mødt 



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! 

Tak til Frank og Frederikke 
 

I forbindelse med skoleleder, Jes Juul Lauesens gradvise tilbagevenden 
til arbejdet, har bestyrelsen forlænget aftalen med Frank Dam Yde og 
Frederikke Steffansen som konstitueret skoleleder og konstitueret sous-
chef indtil udgangen af september. 

  

Vi vil gerne takke frank og Frederikke for den store indsats de har ydet 
gennem de seneste måneder – og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 
konstitueringsperioden. 

 

/Bestyrelsen 

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-NY-NY-NY-NY 

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 11/6: Regn;-) 
 
 
 
Ny gåde: Hvordan kan du kaste en bold 20 meter, 
og få den til at komme tilbage til dig uden at 
ramme noget?  
 
 
Svaret kommer i næste nyhedsbrev fredag den 
25/6! 

 

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! 


