
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 26. juni 2020 uge 26 

Onsdag 12/8 1. skoledag efter ferien 

Det sker 

   Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 7. august er torsdag den 6. august.                                                    

Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      

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

Skolebussen 

Skolebussen kommer ikke til at køre sydfra næste år, da alt for få børn benytter bussen. Derfor kan 

forældre, der har over 15 km’s afstand til skole, søge skolen om transporttilskud på 200 kr. pr. md. 

Henvendelse på mail til skolens kontor! 

Skolestart august 

Skolen begynder igen onsdag den 12. august kl. 8.00! 

1. klasse har først deres 1. skoledag torsdag den 13. august kl. 10.00, hvor de vil blive modtaget af 

hele skolen. 

God sommer 

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 

God sommer:-) 

Bhkl. - Jytte 

God sommer:-) 

1. kl. - Katrine 

Vi brugte en masse tid i denne uge på at vise vores skuespil hele 4 gange. Det var 
skønt! Tusinde tak for et dejligt skoleår! Børnene er blevet rigtig dygtige og er klar til at 
tage de nye udfordringer i 2. klasse. Husk at øve barnets vers! Tusinde tak for gaver 
og alle de smukke blomster. Nyd sommeren – vi ses.  

2. kl. - Heidi 

Tak til klassen for en meget smuk recitation af Frans’ solsang med flotte bevægelser 
til. I var super gode! Og tak til alle jer forældre, som bakker så godt op om skolen. Det 
er en fornøjelse at have klassen, og jeg glæder mig allerede til tredje klasse! Det bli-
ver skønt. :-) 

Vi har oplevet en rigtig god social udvikling i klassen her i corona-tiden, hvor de jo kun 
har haft klassekammeraterne at lege med. Det har for klassen været en gave rent so-
cialt, selvom – eller måske netop fordi - der har været både ”ups and downs”. Det er jo 
gennem udfordringerne, vi udvikler os som mennesker, og det gælder os alle sam-
men. 

I ønskes alle en rigtig god sommerferie, og så ses vi igen i tredje klasse onsdag d. 12. 
august kl. 8.00 til morgensang i salen.  

3./4. kl. - Henriette 

Tusind tak for en dejlig afslutning, og jeres børns søde smil og hilsner. 

Hjertelig tak for gaven, den vil jeg nyde :-) 

God sommer til jer alle. 

Kærlig Hilsen Henriette 

5./6. kl. - Frank 

God sommer:-) 

7./8. kl. - Uffe 

God sommer:-) 

 Meddelelser fortsætter på næste side! 



Ugen, der gik: 
9. kl. - Maiken og Jes 

Det var så det. Og det var godt! 

Som forventet nåede vi så langt, som vi nu nåede i denne allersidste periode i folke-
skoleforløbet. Vi endte med fortællingen om Kaj Munk og hans intense liv, der jo endte 
brat en vinternat ikke langt herfra, samt gennemgang og tolkning af Den blå Anemone 
- i flere lag. 

Vi har suppleret emnet med at gøre en del ekstra ud af periodehæftet med menings-
fuld brug af former og farver. Det gav en ny og – for de fleste – god oplevelse. Således 
udbrød S pludseligt: ”Det er godt nok det flotteste hæfte, jeg nogensinde har lavet!” 
”Mission accomplished,” udbrød jeg så og var glad. Det har i hvert fald åbnet for flere 
muligheder for at formidle et budskab, så det virkeligt fænger. Det er et stort arbejde, 
men godt at kunne. Må de unge mennesker have god brug af alt, hvad de har lært hos 
os i deres videre liv. 

Kærlig hilsen fra Maiken 

 

Kære 9. klasse . I vil blive savnet. Så flot I stod ved afslutningen. Men livet må gå vide-
re, og nye livseventyr venter jer. Grib dem, nyd livet og lad ikke noget hindre jeres 
drømme. 

Kærlig hilsen Jes  

11. Sp. klasse - Jannie 

God sommer:-) 

SFO - Rikke, Emil, Lisbeth og Catrine 

Kære SFO forældre 

Tak for i år til alle:-) Udover Jacob som medhjælper, Lisbeth, der har været i bhkl. un-
der Covid19 perioden, kommer også Henry (Dagmars bonusfar) 2 dage om ugen. Det 
glæder vi os til:-)  

Feriepasning efter ferien bliver  for de børn, der er tilmeldte. Vi samles ved SFO’en. Vi 
vil hovedsageligt være udenfor. 

Hvordan SFO’en bliver efter ferien i forhold til Covid19, venter vi regeringens udmel-
ding om. Jeg sender pædagogiske og praktiske oplysninger ud i slutningen af ferien. 

Kærlig hilsen Catrine 

Klub - Christian, Christoffer, Ellen og Jens 

God sommer:-) 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Meddelelser: 

 

 

Tilkaldevikar 

SFO’en søger tilkaldevikar! 

Kontakt: Catrine Oest Jacobsen 

Tlf. nr.: 21843724 

Sommerferieaktiviteter 2020 

Læs om de forskellige sommerferietil-
bud for børn og unge i kommunen ved 

at klikke på dette link: https://
www.ferieaktiviteterisilkeborg.dk/  

Sommerferie i udlandet 

I genåbningens tredje fase er det besluttet, at en række lande er blevet mulige at rejse til for dan-
skerne. 

Det gælder stadig for ikke-åbnede lande, at myndighederne fraråder alle ikke-nødvendige rejser 
foreløbigt frem til hjemkomst. Det betyder, at bruger man sin sommerferie i udlandet i et af de ikke
-åbnede lande, opfordrer myndighederne til, at man holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. 
Det gælder også børn og unge i skolen. Vi tager rejsevejledningen alvorligt og beder om, at I hol-

der jeres børn hjemme i 14 dage, hvis I har rejst i et ikke-godkendt land. 

På forhånd tak 

NB! For godkendte lande - se rejsevejledningen! 

VIGTIGT 

 
4 aftener med kroppen og hjertet som port.                                                         

Eurytmi og familieopstilling/systemisk opstilling v) Lotte Juul Lauesen 

 
I skolens sal kl. 19.00 – 21.30. Kræver ingen forkundskaber. Medbring lette sko 

 

Onsdag 2. september: Find vejen hjem. Dit hjertes guld, dit livsmotiv, dit kald 

Onsdag 7. oktober: Forstå din familie. Om loyaliteter og roller 

Tirsdag 3. november: Forløs de forviklede relationer. 

Tirsdag 1. december: Find balancen mellem at give og modtage 

 

Vi indleder hver aften med eurytmi for at ”stemme vores instrument”, og arbejder så med aftenens tema i opstil-

ling og samtale 

 

Tilmelding nødvendig på 30270799 eller info@inter-mezzo.dk 

Pris pr. aften: 200 kr. Melder du dig til alle 4 aftener er prisen 550 i alt. 

SE HER SE HER 

https://www.ferieaktiviteterisilkeborg.dk/
https://www.ferieaktiviteterisilkeborg.dk/
mailto:info@inter-mezzo.dk


Sommerrengøring 

Nu er det snart sommerferie og vores dejlige skole skal gøres fin og klar til endnu et år.                                   

D.27. Juni og 28.juni mødes vi på skolen til nogle arbejdsomme, effektive og ikke mindst hyg-

gelige dage.  

BH. klasse: BH. klasse + garderobe + toiletter+gang+ 1.kl.lokale 

Nogle fædre laver balancegangsstolper rundt om sandkassen i en bue.  

1. klasse: 2.klasse, gang, toilet+lille massagerum+ SFO’s lokale tættest på toilet-

ter+voksentoilettet. 

2.klasse: Bagerste klasselokale i mellem bygning rengøres og males + gang, toilet+ SFO loka-

let med køkken+puderum+de to toiletter 

3./4. klasse: 5/6.klasse lokalet rengøres og en væg males+klublokalet+Hall i hovedbyg-

ning+gange+malning af mellembygning udvendigt. 

5./6. klasse: Klasselokale til venstre i blå bygning hovedrengøres og males. 

Salen+scene og bagved scenen 

7.-8. klasse: Klasselokale til højre i blå bygning +fysiklokale+ male blå bygning færdig udven-

digt. 

Følgende indsats forventes: 

Rengøring i alle klasselokaler:  

Gulve vaskes, lamper støves af, skabe, døre, vægge, borde, stole, vinduer og karme vaskes. 

Gardiner og tavleforhæng vaskes og stryges.  

Rengøring af fællesarealer:  

Gange, toiletter, vægge, træværk, vinduer, gulve, trapper og knagerækker vaskes grundigt. 

Udenfor vaskes vinduer, vægge, og trapper.  

Klasserepræsentanter bedes uddelegere arbejdsopgaver til alle familier.  

Hvis nogen skulle være så uheldige at de ikke kan deltage på dagen, vil de blive tildelt en op-

gave efterfølgende.  

Medbring selv mad/madpakker/kage/kaffe til jeres familie, vi kan ikke lave buffet i år. 

Vi glæder os til en hyggelig arbejdsdag. 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 



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: Ingen lyver. 
Piloterne er hans søstre. 

 

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

