
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 24. januar 2020 uge 4 

   Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 31. januar er torsdag den 30. januar.                                                    

Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      

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

Mandag 10/2 

til fredag 14/2 

Vinterferie 

Tirsdag 17/3 Musikcafé 

Lørdag 4/4 Påskefest (obligatorisk) 

Mandag 6/4 til 

mandag 13/4 

Påskeferie 

Onsdag 15/4 Årsmøde 

Fredag 8/5 St. Bededag 

Lørdag 16/5 Majfest (obligatorisk) 

Torsdag 21/5 Kr. Himmelfart 

Mandag 1/6 2. pinsedag (fri) 

Fredag 5/6 Grundlovsdag (fri) 

Onsdag17/6 Sommerkoncert 

Onsdag 24/6 Sidste skoledag 

Det sker 

  

Uge 5 

3./4. kl. 

Sneen dækker mark og mose 

Uge 6 

2. kl. 

I sne står urt og busk i skjul 

Uge 8 

1. kl. 

Spurven sidder stum bag kvist 

Uge 9 

9. kl. 

Vågn op og slå på dine stren-

ge 

Uge 10 

7./8. kl. 

Den kedsom vinter gik sin 

gang 

Uge 11 

5./6. kl. 

Morgengry 

Uge 12 

3./4. kl. 

Når vinteren rinder i grøft og i 

grav 

Morgensange 

Skoleleder 
Ind i mellem bliver vi som skole stillet det spørgsmål, om 
vi er en religiøs skole og, hvordan vi forholder os til reli-
gion. Senest ved vort åbent hus arrangement den 23. 

januar.  

Først og fremmest er det vigtigt at sige, at ingen elev bli-
ver påduttet en bestemt tro, religion eller overbevisning. 
Vor fornemste opgave er at udvikle det enkelte menne-

ske til i frihed at tænke, føle og handle ud fra sig selv. En 
elev vil således sagtens kunne gå igennem sin skole-
gang uden at forholde sig til Rudolf Steiners tanker og 

holdninger til en åndelig verden.  

Når dette er sagt, så hviler skolen dog på et kristent kul-
tur grundlag, hvor vi fejrer de kristne årstidsfester: jul, 
påske, pinse og Sct. Michael. Og vi italesætter også, 
hvad disse festers dybere mening er. Vi forsøger heri-

gennem at give eleven en følelse af respekt overfor dis-
se forhold. Uden dog at forholde dem, hvad der er rigtigt 

eller forkert. 

Rudolf Steiner havde en dyb respekt for alle religioner i 
overbevisningen om, at der kun er én åndelig verden, 

som gælder for os alle, om man så kalder Gud for Allah, 
Jahve eller Shiva. 

Religionen er et udtryk for, at vi som mennesker har 
søgt indsigt i denne åndelige verden, hvor forskellige kir-
ke retninger mange gange har misbrugt deres stilling til 

at tage patent på én sandhed. 

Rigtig god weekend 

Jes Juul Lauesen 

skoleleder 

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk


Meddelelser fortsætter på næste side! 

Ugen, der gik: 
Børnehaven - Haydee, Ulla, Sarah, Lisbeth, Patrik og Christina 

Kære forældre 

Velkommen til Hanne 

Endelig, endelig, endelig kan vi byde velkommen til vores nye Skovgruppepædagog Hanne Lüchow. Hanne kommer fra Herning og 
har mange års erfaring som pædagog.  Hun har Steinerkurser fra Charlottenlund seminarium og får lige nu en indføring i, hvordan 
ugens rytme arter sig med morgensang, musebid, bål, maling, leg og eventyr. Måneden ud er hun at finde på Sarah og Haydees stue, 
og fra februar vil hun være på stue med Ulla. Vi fortsætter med at bruge Skovvognen og drage afsted i nærområdet med en gruppe 
børn, så børn og Hanne lærer området bedre at kende.  

Velkommen til Patrik 

Patrik har i en periode været i virksomhedspraktik hos os, og der skal ikke herske tvivl om, at vi og børnene har været glade for Patrik. 
Derfor har vi tilbudt Patrik en pædagogmedhjælperstilling, og den har han heldigvis takket ja til. Patrik er tidligere elev på Steinersko-
len og har derfor kendskab til kulturen. Det er rigtigt godt med en fyr i flokken både for børn og voksne.  

Afsked med Kirsten 

Det betyder desværre også, at vi ved udgangen af januar må tage afsked med Kirsten, som i den grad har været med at til at skabe 
stabilitet på stuen. Jeg vil gerne sende hende en særlig tak for hendes indsats, hendes dejlige fortællinger og hendes rolige måde at 
omgås børnene på. Jeg er glad for, at hun kunne træde til, da det brændte på i Yggdrasil.  

I ønskes alle en rigtig god weekend 

Venlig hilsen Yggdrasil 

Bhkl. - Jytte 

God weekend:-) 

1. kl. - Katrine 

God weekend:-) 

2. kl. - Heidi 

Vi knokler på med bogstaverne, og har netop afsluttet alle de små! Nu kan vi rigtigt begynde at bruge dem, så vi skal skrive en masse, 
- og vi læser det naturligvis også i fællesskab. 

I næste uge vil vi begynde også at lære Solsangen, som Frans af Assisi skrev. Historien om Frans, - eller Francesco, som han blev 
døbt som lille – er en rigtig fin fortælling, hvor vi også får en oplevelse af, hvordan både de rige og de fattige levede i datidens Italien. 
Vi lever med i de oplevelser, Francesco nok har haft gennem sin opvækst, hvilket giver ”stof til eftertanke” og passer rigtig godt til an-
den klasse. Der kan drages paralleller direkte til frikvartererne! ;-) 

Lige en ”heads-up”. D. 21. februar holder vi fastelavnsfest i skoletiden, og i anden klasse skal vi være dyr. Alle slags dyr er velkomne, 
også dyr fra eventyrenes verden. Dog ønsker vi ingen masker – men ansigtsmaling kan gøre meget… ;-)   

Rigtig god weekend.  

3./4. kl. - Henriette 

Hej alle. 

En travl uge med regning, vi har lært en sej divisions måde: TAK Maiken, og vi øver os :-) 

Vi skal øve os på 6-7 tabellen. Og de må gerne øves på alle mulige måder, med bl.a. sedler på vinduer- oste i køleskab- på skabe i 
badet og i badekarret :-) 

Vi læser, regner, tegner og ganger. 

Næste uge skal vi fløjte sammen til morgensang, og sige vores duksevers. 

Vi er startet på at læse ganske enkelte sætninger på engelsk, vi skriver selv bogen, og læser højt for hinanden næste dag.              

Husk 18-2 eftermiddags forældremøde i eurytmiens tegn. 

God weekend knzHenriette 

Vi har haft en almindelig fin uge på Lilleholdet, og jeg kan ikke rigtigt komme i tanker om, at der skulle være noget særligt at fortælle, 
så det må vel egentligt være det.  

Rigtigt god weekend til jer!          

Kh Maiken  

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 



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

Vi har forsat sidste uges arbejde, som Christoffer begyndte på. Vi er i geometrien, og vi tegner og tegner og tegner. I starten er det 
rigtig svært at tegne en helt rund cirkel, og en helt lige streg, uden lineal – men det bliver hurtigt bedre. Der er allerede store fremskridt 
at spore, og deres figurer bliver overvældende flotte. Samtidig gennemgår vi de grundlæggende begreber hos cirklen; centrum, radius, 
diameter, perferie/omkreds. Hos firkanten er det areal, vinkelret, omkreds, diagonaler, grader, højde og bredde. 

I næste uge tager vi også trekanten med. 

I engelsk har vi læst et eventyr. Det har været opdelt undervisning, hvor nogen har skullet læse den selv, og følgende skal skrive et 
referat. Vi andre har læst den sammen højt i klassen, øvet udtale, gloser og oversættelse. 

I matematik arbejder vi med plus, minus og gange med komma tal. Det kan godt drille lidt at få kommaet til at stå det rigtige sted. 

Vi nærmer os regnereglerne og faktorernes orden. De hurtige har fået det præsenteret i denne uge. 

Vi har en lille 4 stemmet sats vi spiller på vores fløjte. 

I Idræt har vi lavet ”guldgraver”. I næste uge spiller vi igen hockey. 

I dansk byder den næste tid på at skrive stile. 

Vi har sagt farvel til Sejr, og Azzam og Christel er formentlig på vej til Århus Steiner skole. Villads har også valgt at skifte skole. 

 Vi byder velkommen til Emma efter vinterferien, en pige til 6. klasse. Formentlig får vi også besøg af Marie, som ny elev. 

Så der er fornyelse på vej til klassen. Jeg ser det som noget positivt, og glæder mig til den kommende tid med klassen og jer forældre. 

I ønskes en dejlig weekend.  
KH Frank 

7./8. kl. - Uffe 

Endnu en uge er gået, og vi bevæger os gennem selvbiografien, ”Min venstre fod”. Det går stille og roligt, og mange er godt med i de-
res hæfte. Andre er ikke. Det skal afleveres på fredag! 

Husk lige, og hjælp gerne, med at arbejde på den selvstændige biografiopgave, som hver enkelt har for. Der bliver tid til at gøre den 
færdig i hovedfag i uge seks, men regn ikke med, at alt kan laves i det tidsrum. 

God weekend Uffe  

9. kl. - Jes 

Så har vi afsluttet samfundsfagsperioden, hvor vi har været igennem mange ting; sidst med fokus på sociologi med begreber som soci-
ale normer, roller, socialisering, traditionelle samfund kontra individualiserede samfund. Det har været en god periode, men måske lidt 
kort, da den ene uge var ugen op til jul. 

I matematik arbejder vi med 9. klasses afgangsprøver, som de fleste fint mestrer; dejligt når de grundlæggende ting (for det meste) er 
på plads. 

I næste uge kommer Tina Lauritsen i dramaperioden! 

Rigtig god weekend. 

11. Sp. klasse - Jannie 

God weekend:-) 

SFO - Rikke, Emil, Charlotte og Catrine 

God weekend:-) 

Klub - Christian, Christoffer, Ellen og Jens 

God weekend:-) 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 



 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Skolens busrute (gældende fra 6. januar) : 
6.40 – Virklund 

6.45 – Rodelund (første  busstoppested efter rundkørsel) 

6.58 - Velling (ved rundkørsel) 

7.00 – Bryrup (ved pizzeria)  

kører videre mod Vrads… 

7.13 - Hjøllund (inden rundkørsel ved kryds fra Vrads) 

7.28 - Funderholme (bus stoppested ved kryds Skærskovhedevej/Funder Skolevej) 

7.30 - Funder Bakke (stoppested ved krydset Ærøvej) 

7.31 - Lysbro (stoppested ved Gi’ den gas Palads) 

7.35 - Drewsensvej (ved det første busstoppested efter trafikterminalens hovedbyg-

ning) 

7.42 - Ege Alle (første stoppested efter kryds) 

Vær ved stoppestedet 2-3 minutter før tid!  

Eftermiddag køres : 

Mandag-onsdag kl 15.00 og Torsdag kl 14.10. 

Fra Skole til : 

15.05 - Ege Allé 

15.09 - Ansvej 

15.15 - Drewsensvej 

15.20 - Lysbro 

15.22 - Funder Bakke 

15.25 - Funderholme 

15.37 - Hjøllund   

15.50 - Bryrup 

15.52 - Velling  

16.05 - Rodelund  

16.10 - Virklund 

Torsdag kører bussen hjem 50 minutter før! 

Fredag eftermiddag kører bussen ikke! 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Meddelelser: 

NISSEHUE EFTERLYSNING 

Under basaren mistede Sylvester Nian Ellekrog Landsfeldt en nissehue (se billeder)! Der er et 

lille mærke i, hvor der står navn på! Huen er hjemmestrikket og har været dyr at strikke, så vi vil 

meget gerne 

have den 

tilbage! 

Hvis du ved, 

hvor den er, 

bedes du 

rette hen-

vendelse til 

Anna 

Landsfeldt 

på tlf. nr.: 

26114079 

 

Tilkaldevikar 

SFO’en søger tilkaldevikar! 

Kontakt: Catrine Oest Jacobsen 

Tlf. nr.: 21843724 

Telefon numre i adresselisten 

Vi har erfaret, at nogle forældre ringer på vore privat 

numre for f.eks. at melde deres barn/børn syge, men 

det eneste telefon nummer, man skal ringe til for at 

melde sygdom er skolens telefon med nr.: 86800333, 

man kan også skrive en mail på kon-

takt@steinerskolen-8600.dk.  

I adresselisten vil der for fremtiden stå privat nr. ud for 

alle skolens medarbejdere, så der ikke er noget at ta-

ge fejl af.  

Med venlig hilsen Administrationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolefest 

Sæt x i kalenderen fredag den 21. februar, da der  

afholdes skolefest fra 1. klasse og op. Det foregår 

om aftenen.  

Invitation følger. 



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: Alfabetet 
 
 
 
Ny gåde: Når du har mig, så vil du gerne dele mig – 

Deler du mig, så har du mig ikke mere – Hvad er jeg ?  
 
 
 
Svaret kommer i nyhedsbrev fredag den 31. 
januar! 

 

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


Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Onsdag 05.02.2020 kl. 19.30 

Biomasse til opvarmning 

Debataften 

Debatpanel: Niclas Scott Bentsen, Leif Hermansen, Henrik B. Jensen 

Emnet vil blive belyst fra tre sider. I den seneste tid er brændefyring kommet i søgelyset, mistænkt for at 

være sundhedsskadelig. Politisk overvejes det i øjeblikket hvilke indgreb der skal gennemføres. Mange 

der arbejder med området, anerkender at en gammel brændeovn, der bliver fyret forkert, forurener og 

generer omgivelserne, men betvivler at der dør 550 mennesker om året på grund af brændefyring. 

Vi ser på hele området og på hvilke konsekvenser det har hvis vi stopper med træafbrænding? 

Oplæg: 

Biomasse. Hvor meget er der af resursen? Niclas Scott Bentsen, forsker i biomasse ved Køben-

havns Universitet. 

Fyr med god samvittighed. Brændefyring set fra skorstensfejerens side. Hvor stammer forurenin-

gen fra? Skorstensfejermester i Københavns Kommune Henrik B. Jensen. 

Kraftvarmeværk eller lokal varme. Hvordan bliver biomassen bedst udnyttet, i en ovn eller et 

kraftvarmeværk? Ovnsætter og murer Leif Hermansen. 

Tilmelding: Ingen 

Tidspunkt: kl. 19.30 

Pris: 85.-/ 65.- 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Alle torsdage i februar og marts 2020, kl. 10.00-12.00, i alt 8 lektioner. 
Første gang 06.02 – herefter 13.02+20.02+27.02+05.03+12.03+19.03+26.03 

De sakrale videnskaber II 
Kursus ved Elsa Wohlwend  
 

Hvordan spejler magiske, mytiske, mentale og integrale bevidsthedstrin sig i kunst, ar-
kitektur, musik, geometri og tallære, i templer, pyramider og jordglyffer såvel som i de 
hellige skrifter og visdomsbøger? 
Hvordan spejler sakralvidenskabens lange udvikling gennem fem efteratlantiske perio-
der sig i vores overgangstidsalder? 
Hvordan kan forudgangne kulturers dybe indsigt i sakral- og åndsvidenskab være nøg-
len til den nye bevidsthedskultur (af Rudolf Steiner kaldet bevidsthedssjælens tidsal-
der) og til at åbne porten til den 6. efteratlantiske periode? 
 
OBS! Medbring passer, lineal og blyant. 
 
Tilmelding senest 30.01 2020 
Pris: i alt 495,- /425,- 
Min. 7 deltagere 
Arr. 2020-302 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 


