
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 5. marts2021 uge 9 

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

Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      

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

Skoleleder 

Kære alle 

Som vi tidligere har informeret om, er vores skoleleder, Jes Ju-
ul Lauesen, desværre fraværende i en periode, i mens han de-
dikerer sine kræfter til et genoptræningsforløb, som forhåbent-
lig snart bringer ham godt tilbage. 

I mellemtiden har bestyrelsen valgt at konstituere skolens sous-
chef, Frank Dam Yde, som skoleleder indtil foreløbigt 1. august 
2021. Rammen for konstitueringen har til formål at sikre stabile 
rammer om skolens drift og ledelse – samtidig med, at det giver 
Jes muligheden for at vende gradvist tilbage i takt med, at 
fremskridtene i genoptræningen tillader det. 
Tak til Frank for at træde til, påtage sig ansvaret - og gå ind til 
opgaven med det kæmpe store engagement, som altid kende-
tegner hans arbejde. 
 
Frederikke Steffansen, som hidtil har varetaget rollen som pæ-
dagogisk repræsentant i ledelsesgruppen, vil træde tæt på 
Frank i ledelsesarbejdet, ligeledes frem til 1. august 2021. 
Der skal også lyde en stor tak til Frederikke for at dedikere sig 
til denne vigtige rolle, som et led i at sikre kompetent daglig le-
delse af skolen i den kommende tid. 

Ved spørgsmål til ovenstående – eller andet på hjerte, kan sko-
lens og dagtilbuddets ledelsespersoner eller bestyrelsen altid 
kontaktes. 
 

De bedste hilsner 

Bestyrelsen 

Fredag den 12. marts Almindelig skoledag, hvis 

man har lyst:-) 

Onsdag den 17. marts 

Kl. 16-17 

Musikcafé 

Lørdag den 27. marts 

Kl. 10-12 

Påskefest (obligatorisk) 

Mandag den 29. marts - 

mandag den 5. april 

Påskeferie 

Onsdag den 14. april 

Kl. 19-21 

Årsmøde 

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 10: 6./7. kl. Se nu stiger solen af havets skød 

Uge 11: 4./5. kl. Når vinteren rinder i grøft og i grav 

Uge 12: 2./3. kl. Den blå anemone 

Uge 14: 1. kl. Påskeblomst! Hvad vil du her? 

Uge 16: 8./9. kl. Krist stod op af døde 

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

Morgensange 

Konstitueret skoleleder Frank Dam Yde 2991 1929 

Stedfortræder og pæda-

gogisk repræsentant 

Frederikke Steffansen 4252 6204 

Leder af børnehaverne 

og vuggestuen 

Charlotte Ørskov 4113 4564 

Bestyrelsesformand Maria R. Sørensen 5042 4437 

Bestyrelsesnæstfor-

mand 

Søren Junge Bak 2463 0151 

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk


Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Nyheder fra Vuggestue og Børnehaverne Yggdrasil og Skovstjernen 

Fra børnehaverne og vuggestuerne 

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

Foråret banker på døren, og det er vi glade for. Det betyder varmere dage, og derfor vil det være en 

god ide, at jeres børn har termotøj med, så vi har lidt at skifte med. Lad endelig flyverdragten 

hænge, da morgenen stadig kan være meget kold. 

Vi nærmer os påskefest tiden, og der fokuseres på små løg-planter og spirer i jorden 

Yggdrasil har i denne uge budt velkommen til Maia og hendes familie. De kender børnehaven, da 

storesøster har gået her. 

Vi har desværre været ramt af sygdom iblandt de voksne igennem ugen. Vi er glade for, at Henry fra 

SFO'en kan vikariere, ligesom Thea kan træde til. Disse to ønsker vi at gøre brug af som faste vikarer. 

Skovstjernens storebørns-gruppe er kommet i gang i mandags. Maria og Mikkel går af sted med 

dem ved 8.30 tiden og er i skoven og på udflugter til steder udendørs. De har tilhørsforhold i SFO 

lokaler. Spørg endelig ind til ting, I har brug for at vide. 

Velkommen til Viktor 

I vuggestuerne er de yngste børn med til udendørs at gøre klar til det begyndende forår ved at feje, 

rydde op på legepladsen, og flere måltider begynder så småt at blive nydt udenfor. 

Velkommen til Magnus og Kira 

Personale 1. April 

Hanne fra Yggdrasil har opsagt sin stilling og søger nye udfordringer. 1000 TAK for din tid og store 

indsats her. Vi er i gang med at tænke ny løsning. 

I skovstjernen er Trine ansat som pædagog fra 1. April. 

Hele personalegruppen ønsker Jer alle en god weekend 

Bhkl. - Jytte 

Ih hvor vi nyder det gode vejr, her i den første forårsmåned. Jeg har kapper og kroner til de 12 måneders kon-
ger/dronninger. I mandags overrakte februar måneds dronning styrestaven til marts måneds dronning. Vi læ-
rer lidt om måneder og årstider på denne måde.  De har lavet Kong Vinter, Onkel Rimfrost og Madam Tø i 
deres opgavehæfte, fingerstrikket, vævet og strikket flittigt i denne uge. Om morgenen, i frikvartererne og i 
SFO tiden leger børnene rigtig godt, og alle er med i en eller anden leg. Det er skønt, at pigerne og drengene 
leger mere sammen nu. De er også i voksealderen, hvilket kræver mere brændstof. Spørg jeres barn om det 
har brug for mere mad i madkassen. 

1. kl. - Uffe 

Vi har haft en rigtig god uge, hvor vi har arbejdet en masse. Vi har lært lidt mere om, hvad bror blå kan i reg-
ning. Han er jo den lidt forsigtige type, der har det med at miste ting. Sidst gik han en tur i skoven og samlede 
svampe, men inden han var hjemme, havde han mistet de fleste. Han er selvfølgelig billedet på minus i vores 
regneverden. Vi har minusset med kastanjerne i klassen og fundet lidt ud af, hvad det vil sige. Desuden har vi 
øvet de første tabeller. Først har vi gået rundt i klassen og trampet og klappet både 2 og 3 tabellen. I dag, fre-
dag, har vi øvet firetabellen. Den er vist lidt svær. Øv gerne en lille smule på dem derhjemme. Børnene har 
en lille klappeøvelse, man kan spørge til. Endelig har vi øvet os i at tælle baglæns fra 30. Det må man også 
gerne øve. 

Meddelelser fortsætter på næste side! 



Meddelelser fortsætter på næste side! 

Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

God weekend Uffe  

2./3. kl. - Heidi 

Vi hører for tiden om de folk, som boede på Silkeborg-egnen, dengang de slog sig ned her, og Silkeborg slot 
stod knejsende på Slotsholmen. Der var for eksempel Morten Gødvad, som var krybskytte, og det slipper 
man ikke godt fra, hvis man bliver fanget. Og det gjorde Morten og hans slæng heldigvis til sidst! 

Vi skriver og tegner om slottet, kongens smede (som holdt til på Smedebakken), om vandmøller og vandkraft 
og mange andre ting. Det er en dejlig og spændende periode. 

Jeg vil rigtig gerne holde et forældremøde snart, og det må jo blive over zoom, da vi ikke må mødes i virke-
ligheden. 

Jeg indkalder til det på ViGGO, vores nye intra, når jeg kan. Jeg håber, alle er kommet på. Ellers må I ringe til 
Sanne på kontoret og få det ordnet. ;-) 

God weekend!  

4./5. kl. - Henriette 

Tak for et fint Zoom forældre møde. Sigrid glæder sig til at møde klassen, ’live’ :-) 

En travl uge med sagn og myter, en masse tegneopgaver, vi har fået skrevet rigtigt meget. 

Brahma, Vishnu, Shiva og kongers liv og levned. 

Karma og klasser i kastesystemet. 

Vi står for morgensang med frihåndsgeometri tegninger, et vers som vi siger højt og tydeligt. 

Jytte vil gerne bede om håndarbejdsposer hver onsdag, Jytte tjekker og lægger en seddel i posen med tip, 
gode råd og evt. andet. 

LEKTIE: hver dag, øve instrument, lave håndarbejde. 

Vi hører hver dag en historie fra Solopgangens land. 

Klassen arbejder flittigt og koncentreret. I stilhed!! 

I dansk øver vi stumme bogstaver – laver diktat og arbejder i Dansk4. 

God weekend Henriette  

6./7. kl. - Frank 

Kære forældre 

Tak for at tage rigtig godt imod Patrik som ny klasselærer. VI har fået sat alle på signal i dag, og har testet, at  
det virker!  
Fra næste uge er det Frederikke der har fysik med klassen, og Patrik starter med dansk og matematik som 
aftalt – på de tidspunkter, der fremgår af skemaet. 
Det var en speciel følelse at logge af kl. 09.00 i dag – og overlade klassen til Patrik. Jeg kan trygt overlade 
den til Patrik, men det hiver lidt i hjertet.  
Jeg ønsker jer alle en vidunderlig weekend. Vi ses på den anden side.  
Kh Frank og Patrik 

8./9. kl. - Frederikke 

God weekend:-) 

12. Sp. klasse - Jannie 

God weekend:-) 

SFO - Jacob, Henry, Lisbeth, Ellen og Catrine 

Kære forældre 

Det er så skønt at være vidne til al den forårsleg jeres børn boltre sig med i det skønne vejr. Der bliver bygget 
huler, søgt efter sten med fossiler, snitte, spillet bold og løbet fangelege. Husk gerne noget mellemvarmt 
overtøj, til løbelege.  



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. 



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 26/2: Det sker igen i 6009, ikke 
før.  
 
 
 
Ny gåde:  
 
 
 
 
Svaret kommer i næste nyhedsbrev fredag  d. 12/3! 

 

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 


