
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Torsdag den 4. juni 2020 uge 23 

   Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 12. juni er torsdag den 11. juni.                                                    

Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      

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

Fredag 5/6 Grundlovsdag (fri) 

Onsdag17/6 Sommerkoncert aflyst 

Onsdag 24/6 Sidste skoledag 

Mandag 10/8 1. skoledag efter ferien 

Det sker 

  

Uge 24 

5./6. kl. 

I al sin glans nu stråler solen 

Uge 25 

3./4. kl. 

Du danske sommer, jeg elsker 

dig 

Uge 26 

2. kl. 

Sommerkanon 

Morgensange 

Skoleleder 

Morgensang udenfor!  Dejligt ganske langsomt at vende tilbage 

til en mere normal skolehverdag. Det næste må blive, at vi godt 

må komme tættere på hinanden end én meter alle sammen. For 

man må jo konstatere, at kravet om fysisk afstand har sine kon-

sekvenser; det gør noget ved os alle sammen. Det skaber en di-

stance mellem mennesker, som er unaturlig og som ikke nødven-

digvis kompenseres af anden nærhed. Vi må håbe, at Covid-19 

er en hendøende virus, som gør det muligt for Sundhedsstyrel-

sen at lempe også på dette krav, så vi kan være mennesker med 

hinanden uden at skulle være opmærksom på afstand hele ti-

den. 

I denne Coronatid afleverer forældrene deres barn/børn ved ve-

jen. Og det er jo egentlig ganske naturligt at gøre. Når barnet 

træder ind på skolen sker der den forandring, at barnet ikke 

længere har rollen som barn i en familie, men har rollen som 

elev på skolen. Her skal man gerne være selvhjulpen og ikke ha-

ve en far eller mor til at bære taske eller instrument. På skolen 

skal eleven lære at klare sine egne gøremål og skal ikke service-

res af forældrene. Rigtig mange børn klarer også selv skoleve-

jen; til fods, med bus eller på cykel. Eleverne kan mere, end vi 

lige tror. Og det er godt for dem at lære at klare sig selv. Det 

blev en gang sagt: Du kan dobbelt så meget, som du selv tror, 

du kan, og tre gange så meget som din mor tror, du kan. Måske 

en sandhed med modifikationer, men dog værd at give en tan-

ke. 

Der er selvfølgelig forskel på, om man går i børnehaveklasse el-

ler 6. klasse, og går man i børnehave, så skal man selvfølgelig 

følges hele vejen. Men skolegangen er grundlæggende et anlig-

gende mellem lærer og elev, ligesom børnehavedagen er et an-

liggende mellem pædagogerne og barn. 

Rigtig god weekend og grundlovsdag. 

Jes Juul Lauesen - skoleleder 

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk


Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Børnehaven - Haydee, Ulla, Sarah, Lisbeth, Patrik, Hanne og Christina 

Kære forældre 

I år bliver vores sommerfest, hvor kommende skolebørn, traditionen tro går gennem porten, lidt anderledes. Grundet 
retningslinjerne omkring større forsamlinger, har vi besluttet at holde festen for kommende skolebørn og deres forældre 
(ikke søskende eller bedsteforældre). 

Sommerfest fredag d. 19. juni for kommende skolebørn og forældre kl. 16.30-18.00  

Vi håber, I vil medbringe lidt kaffe og lidt kage til jeres egen familie, og så glæder vi os til at sende børnene godt afsted.  

Fødselsdage 

At have fødselsdag i Yggdrasil er noget helt særligt, som børn og voksne gør meget ud af. Personalet har besluttet, at 
de børn, der under Coronaen ikke blevet fejret, naturligvis skal have mulighed for det. Personalet vil henvende sig til jer, 
og så håber vi, at I vil respektere, at uddeling ikke er kage eller lign, men skal være noget i indpakning. Det kunne fx væ-
re en lille müslibar.                                                                                                                                           

I ønskes alle en rigtig god weekend -  Venlig hilsen Yggdrasil 

Bhkl. - Jytte 

Tak for dejlige blomsterbuketter til vores Pinsefest . Det var en dejlig og inderlig oplevelse, hvor vi stille sang de fugle og 
blomstersange, vi har sunget de sidste 14 dage, medens hvert barn efter tur tændte et lille lys for jordkloden og gav sin 
buket til sidemanden. Skøn, skøn ceremoni. Kean kom lige et smut forbi efter sin øreoperation og fik en buket med hjem. 
Alt gik planmæssigt. Han kommer ikke i skole de næste 14 dage. Alle kæpheste er ved at få pandelok og manke. De ser 
så fine ud, når de står på rad og række. Snehvide skuespil fredag d.12/6 kl. 15 . Regn indtil videre med kun at komme èn 
voksen pr familie og uden søskende.  

1. kl. - Katrine 

God lang weekend:-) 

2. kl. - Heidi 

Vi øver Frans’ solsang, som vi håber snart at kunne vise for jer. Onsdag havde vi morgensang sammen for første gang i 
laaaang tid. Det er nu dejligt at begynde dagen i fællesskab. Vi sang udendørs i det dejlige vejr. 

Vi skriver i hovedfag, og når vi har tid, lave vi alt det, vi skal nå at blive færdige med inden sommerferien. Der er lige 
pludselig mange ting. ;-) 

Mathias er begyndt i klassen, og det er rigtig hyggeligt. Velkommen til!  

3./4. kl. - Henriette 

Sikke da et skønt sommervejr :-) 

Vi har fået de allersidste lektier for i år, deadline er den 9. juni. for både regning og stil. 

Klassen holder meget af de her små ferier men hold da op hvor mange dage, der går med mandags stemning. 

Uro og larm i rigelige mængder. 

Vi har talt meget om det i dag, for vi får ikke lavet det, vi skal, hvis ikke - der er ro!! 

Vi har regnet med de fire regnearter, lavet diktat og samlet mapper til sommer. 

Vi er ved at fløjte en march, som forhåbentligt kommer til at lyde som den skal 1-2-3-4 og 1-2-3-4 :-) 

Rigtig god weekend knzHenriette  

Så er det slut med lilleholdet for i år for mit vedkommende. I sidste uge var jeg på lejrtur med 9., og frem til sommerferien 
har jeg selvsamme 9. i hovedfag. 

Den 16. vil Henriette,  Moniek og jeg mødes og overveje, hvad det vil være hensigtsmæssigt at gøre efter sommerferien. 
Det melder vi ud om efterfølgende. 

Jeg ønsker alle en dejlig Grundlovsdag i morgen!  

Kh Maiken Meddelelser fortsætter på næste side! 



Ugen, der gik: 
5./6. kl. - Frank 

En uge i demokratiets navn er gået. 

Vi har fået indført og hørt om demokratiformen i det gamle Athen. Det har ført til en række nye love og beslutninger i klas-
sen. 

Bl.a er der lavet nogle nye retningslinjer for, hvordan vi skal opføre os. Samtidig har de valgt at øge straffen for alle over-
trædelser af kendte ”love i klassen”. 

Altså, en nul-tolerance politik på flere områder. Det må vi se, hvordan det går. 

Vi har haft mulighed for at være i én klasse i den her uge, og det har været rart, for så kan vi bedre arbejde med hovedfa-
gets stof. 

Vi har besøg af en ny pige i klassen Marie. 

Der kommer nyt om Tunø-turen i løbet af weekenden. 

Demokratiet i klassen har også besluttet at de gerne vil lave en bod – og sælge noget mad m.m. til resten af skolen, så 
de kan tjene nogle penge til klassekassen. Det bliver godt, selvom det tager lidt tid med et demokrati. 

I ønskes alle en god weekend. 

Kh Frank 

7./8. kl. - Uffe 

Vi er kommet i gang med en lille kort periode om meteorologi. Altså vejr og vind er emnet, og det er det indtil sommerferi-
en. Frederikke og jeg arbejder på en lille tur som afslutning på skoleåret. Vi vender tilbage senere med detaljerne. 

God forlænget weekend Uffe  

9. kl. - Jes 

I sidste uge var vi på lejrtur i Sønderjylland. Vi fik hørt en masse lokalhistorie fra modstandsbevægelsens tid. En tur til 
den gamle købstad Åbenrå med de gamle kvarterer med huse med fantastiske døre efter, at vi havde hørt en masse 
sønderjysk fra Hans Erik Lock, som er en af dem, der har svært ved at tale rigsdansk. Én dag var vi på en tur til Tønder-
marsken, hvor vi besøgte Løgumkloster, Gallehus (hvor guldhornene blev fundet) og Møgeltønder med Schackenborg og 
alle de gamle huse. Et besøg ved Højersluserne blev det også til. Vi sluttede af med 15 km vandretur på Gendarmstien 
langs Flensborg fjord. 

Herudover var der tid til socialt samvær med madlavning, kajak, paddleboard, robåd, løbe- og gåture omkring sommerhu-
set, hvor vi boede samt meget mere.  Fantastisk at være sammen med eleverne; det var på intet tidspunkt nødvendigt at 
irettesætte eller skælde, ud og det siger faktisk ikke så lidt om en 9. klasse!  

God lang weekend 

11. Sp. klasse - Jannie 

God lang weekend:-) 

SFO - Rikke, Emil, Lisbeth og Catrine 

Vores corona-ude-SFO har fungeret rigtig godt. Der bliver sommer-leget, bygget og spillet rundt omkring i de forskellige 
grupper. Vi har nydt det. Tilmelding til feriepasning før og efter sommerferien, vil blive sendt ud på intra. 

God weekend:-) 

Klub - Christian, Christoffer, Ellen og Jens 

God lang weekend:-) 

 

 

 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 



 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Indkaldelse til årsmøde: Ny dato! onsdag den 10. juni 2020 kl. 18.30-20.30 
 

Kom til årsmødet og bliv opdateret på, hvad der sker på skolen. Man må meget gerne komme til mødet, selv om man 
ikke ønsker at blive valgt til bestyrelsen, men bare ønsker at høre, hvad der sker på skolen. 

 

Det er vores indtryk, at mange vælger ikke at stille op til bestyrelsesarbejdet, enten fordi de tror det er meget tidskræven-
de, eller at de ikke har den nødvendige viden, der skal til for at være med i bestyrelsesarbejdet. Der er ingen særlige 
krav til, hvad man skal vide noget om, og man er i høj grad selv herre over, hvor meget tid man vil lægge i arbejdet. Så 
kom endelig til mødet, også selvom I er i tvivl. Arbejdet i bestyrelsen vedrører ting, der berører hele skolen også Yggdra-
sil, så har du børn i Yggdrasil, er du også velkommen til at stille op. 

 

Forslag til punkter til dagsorden til årsmødet den 10/6 skal være formanden i hænde senest den 29/5, ligesom vi også 
meget gerne vil høre fra jer, hvis I overvejer at stille op til bestyrelsen, og har eventuelle spørgsmål til bestyrelsesarbej-
det. I kan sende det til: lone@uhrskov.net eller kontakte mig på tlf. 40977204 

I er selvfølgelig velkomne til at komme med spørgsmål til alle bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Foreløbig dagsorden til årsmødet onsdag den 10. Juni kl. 18.30-20.30 

(Vi vil meget gerne modtage forslag til punkter til dagsordenen) 

 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Valg af referent 

4. Valg-og afstemningsprocedure v/ Jes Juul Lauesen 

5. Formandens beretning v/Lone Uhrskov 

6. Årsregnskab 2019 v/ Jes Juul Lauesen 

7. Pædagogisk indslag  

8. Beretning om tilsyn v/ tilsynsførende Thomas Grandahl 

9. Valg af tilsynsførende 

10. Eventuelle forslag til punkter 

11. Valg til bestyrelsen 

12. Eventuelt 

 

Kl. 20.30 Den nye bestyrelse holder konstitueringsmøde. 

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Årsmødet afholdes med en forventning om, at forsamlingsforbuddet med 10 personer er ændret, så vi kan være flere forsamlet den 10/6. Derfor tages 
der stadigvæk forbehold for, at der kan komme ændringer. 

 

På vegne af bestyrelsen på Rudolf Steiner skolen i Silkeborg 

Lone Uhrskov 

VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT

VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT
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Hvorfor fejrer vi grundlovsdag? 

Der bliver holdt taler, nogle har tidligt fri, og andre nyder en hel fridag.          
Men hvad er grundlovsdag egentligt? 

Grundloven er den vigtigste lov i Danmark. Den sikrer os rettigheder som ytringsfrihed, per-
sonlig frihed og forsamlingsfrihed. Siden 1849 er grundloven blevet ændret fire gange.  
Den 5. juni markeres underskrivelsen af Danmarks første grundlov og det første skridt i over-
gangen fra enevælde til folkestyre. 
Den 5. juni 1849 underskrev kong Frederik 7. Danmarks første grundlov. Grundloven fejres 
hvert år den 5. juni og grundlovsdag er det tætteste vi i Danmark kommer på en national-
dag. 
Borgerne i Danmark har en række rettigheder, som er sikret i grundloven. Det gælder f.eks. 
rettigheder som:  
Personlig frihed – ret til at tro og mene, hvad man vil 
Ytringsfrihed – ret til at sige, hvad man vil  
Forsamlingsfrihed ‒ ret til at forsamles og demonstrere for sine synspunkter 
Foreningsfrihed ‒ ret til at oprette og være medlem af foreninger  
Af pligter sikrer grundloven bl.a., at der er:  
9 års undervisningspligt for alle børn ‒ enten i folkeskole eller privatskole eller i hjemmet 
Værnepligt for alle sunde og raske mænd 
Magtens tredeling blev nedskrevet i grundloven i 1849 og gælder den dag i dag. Tredelingen 
af magten skal sikre, at magtmisbrug ikke kan finde sted. Magten er delt således:  
Regeringen har den udøvende magt 
Folketinget og regeringen har den lovgivende magt 
Domstolene har den dømmende magt 
Tredelingen beskrives i grundlovens § 3: 'Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i 
forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.' 
I dag bliver § 3 forstået lidt anderledes end i 1849, men det grundlæggende princip om mag-
tens tredeling er stadig et kerneprincip, vores folkestyre hviler på. Kongen er erstattet af en 
regering. Den lovgivende magt ligger dermed hos både regering og Folketing. 

 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Meddelelser: 

 

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

Pædagog 

Pædagog (til efter sommerferien) søges 

til skolens SFO. 21 timer om ugen.  

Kontakt: Catrine Oest Jacobsen 

Tlf. nr.: 21843724 

Tilkaldevikar 

SFO’en søger tilkaldevikar! 

Kontakt: Catrine Oest Jacobsen 

Tlf. nr.: 21843724 

SFO’en søger:  

 

 

 



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! 

Annoncer: 

 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 sidste nyhedsbrev: 5 børn, for 
hver søster har samme bror. 
 
 
 
Ny gåde:  
 
 
 
 
Svaret kommer i nyhedsbrev fredag den 12. juni! 

 

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 

 

 

 Massage - Heilpraktik - Kunstterapi 

Søndergade 15B 

8600 Silkeborg 

Instrumenter til salg 

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

