
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 22. januar 2021 uge 3 

   Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 29. januar er torsdag den 28. januar.                                                    
Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      
Skriv mail: Klik her eller Ring: 86 80 03 33 

Onsdag 27/1 

Kl 19-21 

Åbent hus for nuværende og 

kommende forældre 

Torsdag 11/2 Fastelavnsfest 

Mandag 15/2 - 

fredag 19/2 

Vinterferie 

Fredag 12/3 Skolefri 

Onsdag 17/3 

Kl. 16-17 

Musikcafé 

Lørdag 27/3 

Kl. 10-12 

Påskefest (obligatorisk) 

Mandag 29/3 - 

mandag den 

5/4 

Påskeferie 

Onsdag 14/4 

Kl. 19-21 

Årsmøde 

Fredag 30/4 St. Bededag (fri) 

Lørdag 8/5 

Kl. 10-13 

Majfest (obligatorisk)  

Torsdag 13/5 Kr. Himmelfart (fri) 

Fredag 14/5 Fridag 

Mandag 24/5 2. pinsedag (fri) 

Torsdag 27/5 Eurytmikavalkade 

Onsdag 2/6 Sommerkoncert 

Det sker 

  

Uge 4 

6./7. kl. 

Sneen dækker mark og mose 

Uge 5 

4./5. kl. 

I sne står urt og busk i skjul 

Uge 6 

2./3. kl. 

Spurven sidder stum bag kvist 

Uge 8 

1. kl. 

Vågn op og slå på dine stren-

ge 

Uge 9 

8./9. kl. 

Den kedsom vinter gik sin 

gang 

Morgensange 

Skoleleder 
Ethvert barn, der undervises i Danmark skal undervises i demokrati og medbestem-
melse. Det siger lovgivningen. Heldigvis!  For hvor var vi henne, hvis vi ikke oplever, 
at vi kan være med til at præge den verden, vi lever i eller blot lader alle andre be-
stemme over os. Det kan gå rent galt, hvilket historien har vist. 

Graden af indflydelse er dog svingende. Demokrati er så forfærdelig mange ting. 
Hvert demokratiske land har vedtaget sin demokratiske styreform, og mange af syste-
merne virker dybt antikverede og er umådelig vanskelige at lave om. I Danmark har vi 
gudskelov et af de bedre systemer, hvor der er plads til mange forskellige meninger 
og politiske partier. Dette sikrer, at flest mulig mennesker bliver hørt igennem deres 
stemmeafgivelse. I England og USA sker valg gennem flertal i enkeltmandskredse, og 
der er stort set kun mulighed for at stemme på to partier. Her kan opstå det para-
doks, at et parti vinder flest kredse eller stater, men slet ikke har fået flest stemmer. 
Dette er jo i princippet ikke demokratisk! Så at undervise i demokrati og medbestem-
melse er jo også at formidle demokratiets forskelligheder og svagheder. Og få en 
drøftelse af, om man kunne forestille sig bedre styreformer. Muligheder er der jo 
mange af: I Danmark har man repræsentativt demokrati, hvor vi vælger mennesker til 
at beslutte for os, men i Schweiz har man direkte demokrati i de enkelte kantoner, 
hvor man så skal til folkeafstemning i et væk. 

Man kan få meget spændende diskussioner med eleverne om medbestemmelse. Og få 
de historiske perspektiver med. I romerriget kunne man i en periode vælge en dikta-
tor, som havde muligheden for at bestemme alt i en begrænset periode. Men kun i en 
periode, hvorefter magten gik tilbage til senatet. Denne mulighed var tiltænkt krisesi-
tuationer, hvor man skulle handle meget hurtigt og svarer nok lidt til nutidens undta-
gelsestilstande, hvor der ikke er tid til lange beslutningsprocesser. 

På vor skole har vi også demokratiske principper i valg af Souschef og pædagogisk 
repræsentant. Dog benytter vi her det republikanske princip, hvor der ved hemmelig 
afstemning i konferencen vælges en valgmandsgruppe på 3 personer, der får til opga-
ve at finde det menneske, som gruppen finder bedst egnet til at gå ind i ledelsesgrup-
pen (som består af skoleleder, souschef og pædagogisk repræsentant) for en periode 
af 2 år. Så i ledelsen er kun skoleleder en gennemgående figur. Skoleledelsen har be-
slutningsmyndigheden, men skal altid i alle væsentlige spørgsmål høre konferencen 
eller en større gruppe medarbejdere om deres holdning, før en endelig beslutning 
træffes. 

Rigtig god weekend 

Jes Juul Lauesen 

Skoleleder 

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. 

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk


Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Nyheder fra Vuggestue og Børnehaver Yggdrasil og Skovstjernen 
Fra vuggestuegrupperne: 

Børnene har nydt den forunderlige sne, indtil den var væk igen. Børnene har været på ture i skoven og er nysgerrige på 
naturen derude. I pavillonen er børnene igen delt i 2 grupper på hhv Solstuen sammen med Carsten og Lotte og på Skov-
stuen sammen med Sara og Sidse. Line er nystartet ung medhjælper, som lige nu har 21 timer om ugen fordelt på begge 
grupper. 

Grupperne har sat fokus på samling, hvor vi synger, fortæller eventyr og kommunikerer, og der trænes opmærksomhed 
og koncentration. 

Sommerfuglene har sagt velkommen til Kian, Amy og Yrsa som er blevet taget rigtig godt imod af de andre børn. Grup-
pen har været på skønne ture i skoven. 

Årstidsfesten omkring fastelavn nærmer sig, og I vil høre nærmere. Festen er en fejring af, at alting udenfor begynder at 
spire. Vuggestuebørnene vil finde grene i skoven til fastelavnsris, som vi vil pynte med lidt silkepapir og sætte klokker på 
for vi skal udenfor og vække dværgene, som hjælper med at spirene begynder at titte frem. Vi synger fastelavnssange 
med børnene og dekorerer en ”tønde”, som vil indeholde overraskelser til børnene. 

Fra Yggdrasil: 

I denne uge er udegruppen startet op med Lisbeth, som ansvarlig i Hannes fravær. De låner børnehaveklassen, alt imens 
børnehaveklassen er hjemsendt. De hygger sig meget i børnehaveklassen og har haft nogle gode ture på legepladsen og 
i skoven. De er blandet andet begyndt at samle grene til fastelavnsris. 

Vi har nydt det meget våde vejr med at hoppe i vandpytter, lave mudderkager og ikke mindst få tændt bål et par gange, 
så vi bedre kan holde os varme, når vinden suser omkring os. 

M.h.t. eftermiddagsmad, der prøver vi os lidt frem og har I denne uge både serveret rugbrødsmadder, nybagte boller 
samt frugt og grønt. 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev, så er tema til fastelavnsfest Eventyr, det åbner op for mange former for udklædninger 
prinser, prinsesser, riddere, konger, ulve, bjørne osv. Vi vil meget gerne til festen den 12. februar, at børnene ikke kom-
mer udklædt i diverse nutidige superhelte eller klæder sig uhyggeligt ud med masker eller lignende. I  børnehaven laver 
de alle en lille maske. Den må de selvfølgelig gerne bruge. 

Fra børnehaven i Skovstjernen: 

I denne uge har de 4-5 årige prøvet sjove føle/dufte/smage/sanse oplevelser med frugter og grøntsager. 

Vi byder velkommen til Liva og hendes familie. Liva er startet på ”Mælkebøtten” 

I næste uge går vi i gang med forberedelserne til fastelavnsfesten. 

 

Rigtig god weekend til Jer alle 

Bhkl. - Jytte 
Hvor var det skønt at se jer på zoom, og at vi alle fik mulighed for at hilse på hinanden . Det tåler gentagelse. Det var ikke 
så vellykket at synge sammen på zoom, men dejligt at fejre Zoe lidt. Alle må gerne tegne en fødselsdagstegning til hende 
i jeres hæfte. Sig endelig til, hvis I mangler nye hæfter. Dog vil jeg gerne, at I ser på hver tegning, I har tegnet/ malet og 
forbedrer det, hvis det er muligt. Når vi ses næste gang på zoom, skal jeg se, hvor meget I har snittet på jeres kæp, og 
hvad I ellers har lavet fx syet dværge, strikket, fingerstrikket, tælle fra 20 til 0, binde sløjfe, og hvad I har lavet med bi-
voks.   

1. kl. - Uffe 
God weekend:-) 

2./3. kl. - Heidi 
Tusind tak til Trine Christensen, som har været en stor hjælp i tiden, hvor jeg måtte gå fra før jul og frem til nu. I skrivende 
stund er hun på vej tilbage til Schweiz, hvor hun tilbringer halvdelen af året. Med al Trines erfaring som Steinerlærer har 
jeg kunne slippe skolen helt og tage mig af det, jeg skulle.  

Her efter nytår har Trine hjulpet mig med at få overblikket tilbage i forhold til årsplanen, som af gode grunde er blevet la-
vet lidt om. Jeg vil holde jer opdaterede skriftligt, indtil vi igen kan holde fysiske forældremøder.  

Vi arbejder videre med grammatikken i dansk og efter minus går vi over til gange. 

Rigtig god weekend.  

Meddelelser fortsætter på næste side! 



Meddelelser fortsætter på næste side! 

Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

4./5. kl. - Henriette 
Jeg/vi er så trætte af, at vi KUN kan være sammen på zoom. 

Når det så er sagt, så er jeres børn efterhånden gode til at være her i dette forum, jeg knap så meget men..... 

Ugen er gået med Finland, kort tegning af de nordiske lande, til mandag, har jeg sendt to sider på mail, som skal skrives 
ind i geografi hæftet. 

Stil til i dag: Trolden i hulen i midnatssolens land. 

Der ligger stadigvæk mapper og fløjter i klubbens udestue, 5-6 stykker mangler at kigge forbi. 

Jeg lægger nye diktater på Youtube, måske en sang til næste uge. 

Vi er så SMÅT startet på frihånds geometri øvelser, i mappen ligger 20 stykker papir i A3, som vi skal bruge fra uge 5.  

Der ligger også grønne hæfter, hvis nogen børn mangler et nyt. Der ligger en grå  bivoks farve, der skal bruges til geo-
metri. 

I dag mini time med snefnug klipning, til på mandag skal der gerne hænge 4 flotte snefnug på ruden i værelset.  

Vi har tegnet en snemand i vores grå hæfte og skrevet, hvad han har med. Lygte- fugl- gulerod m.m. 

I dag hører vi lidt om Island og Grønland, som er en del af de nordiske lande. 

Rigtig god weekend. Henriette 

6./7. kl. - Frank 
God weekend:-) 

8./9. kl. - Frederikke 
God weekend:-) 

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

SFO - Jacob, Henry, Lisbeth, Ellen og Catrine 
Kære forældre 
Via intra sender jeg en forespørgsel ud til jer, om I kunne være interesseret i, at jeg satte et “zoom-børne-SFO-mødes 
møde” op, et eftermiddagsmøde. Så hold øje, hvis det har interesse. 
Glæder mig til at se jer igen. 
Kærlig hilsen Catrine  

Klub - Christoffer, Ellen, og Jens 
God weekend:-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Meddelelse: 

Vi vil gerne bede alle forældre til skolebørn 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 eleverne 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 vok-

sen i børnehaven/vuggestuen. 

Vi vil gerne opfordre forældrene til at respektere denne linje 

og ikke lave civil ulydighed, hvis man tænker anderledes. Vi 

bliver nødt til at håndhæve fælles regler for at få tingene til 

at fungere! 

Meddelelser: 

Nyhedsbrev december 

Sammenslutningen af Steinerskoler 

Klik på nedenstående link for at læse nyhedsbrevet 

https://mailchi.mp/df9181be8941/nyhedsbrev-maj-4688923?
e=19b04509ed 

Hjemmebesøg: 

På grund af smittefare for Corana, har vi som skole valgt at 

erstatte hjemmebesøg 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! 

 

Tilkaldevikar 

SFO’en søger tilkaldevikar! 

Kontakt: Catrine Oest Jacobsen 

Tlf. nr.: 21843724 

https://mailchi.mp/df9181be8941/nyhedsbrev-maj-4688923?e=19b04509ed
https://mailchi.mp/df9181be8941/nyhedsbrev-maj-4688923?e=19b04509ed


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 udvik le 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 15/1: De er trillinger;-) 
 
 
 
 
 
Ny gåde: Hvad er det, man kan bryde med kun ét 
ord? 
 
 
 
 
 
Svaret kommer i næste nyhedsbrev fredag 29/1! 

 
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) 

 

 

Nuværende og kommende restriktioner for skole og dagtilbud 

På grund af de nye restriktioner, som udstedt af regeringen, er SFO’en lukket i uge 52 og åbner igen 

den 4. januar. Såfremt restriktionerne bliver forlænget udover 3. januar, må der holdes øje med Intra 

og hjemmeside for udmeldinger her. Det kan på forhånd meddeles, at de restriktioner, der udmeldes 

fra regeringen, selvfølgelig også gælder for vor skole/dagtilbud. 

VIGTIGT VIGTIGT 



'Det store Ramasjang Mysterie'                                      

søger børn i alderen 7-11 år 

DR søger drenge og piger, der vil spille roller i en ny sæson af fikti-

onsserien 'Det store Ramasjang Mysterie'. 

Vi søger piger og drenge i alderen 7-11 år til at spille roller i en ny 

sæson af fiktionsserien 'Det store Ramasjang Mysterie'. 

Om dig:                                                                                              

- Du elsker at spille skuespil og drømmer om at spille en rolle i en 

ny fiktionsserie på Ramasjang 

- Du har måske spillet teater eller haft en rolle på film eller TV. 

Optagelserne foregår i og omkring Aarhus i perioden marts-juli 

2021. Der vil være tale om cirka 20-40 optagedage fordelt i perio-

den. Det vil være nødvendigt at tage fri fra skole i forbindelse med 

optagelserne. En eventuel casting vil foregå i januar/februar md. 

Lyder det som noget for dig? 

Så skynd dig og send et foto og en video, hvor du fortæller om dig 

selv. Vi glæder os til at høre fra dig! 

Start din ansøgning her 

Ansøgningsprocessen er opdelt i flere trin, og undervejs skal der 

blandt andet gives accept fra en forælder/værge. Der er åben for 

ansøgning indtil 12. februar 2021. 

NY NY 
NY NY 

https://drcasting.wilke.dk/Tilmelding/48

