
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 27. november 2020 uge 48 

   Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 4. december er torsdag den 3. december.                                                    

Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      

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

Lørdag 28/11 Julebasar. AFLYST, som vi 

kender den, men se side 4 

og 5! 

Mandag 30/11 Adventsspiral for elever i 

skoletiden. Aften 19.30 for 

forældre og andre interesse-

rede  

Mandag 14/12 Lucia i skoletid 

Tirsdag 15/12 Juleindsyngning i skoletid 

Torsdag 17/12 

Kl. 19-21 

Julespil for forældre 

Fredag 18/12 Julespil i skoletid 

Mandag 21/12 

- tirsdag 5/1 

Juleferie 

Onsdag 27/1 

Kl 19-21 

Åbent hus for nuværende og 

kommende forældre 

Det sker 

  

Uge 49 

8./9. kl. 

Advent 

Uge 50 

6./7. kl. 

Blomstre som en rosengård 

Uge 51 

4./5. kl. 

Maria gennem torne går 

Uge 1 

2./3. kl. 

De Hellige Tre Konger 

Uge 2 

1. kl. 

Den signede dag med fryd…... 

Uge 3 

8./9. kl. 

At lære er at ville  

Uge 4 

6./7. kl. 

Sneen dækker mark og mose 

Morgensange 

Skoleleder 
Ændringer i ledelsen af vuggestuen og børnehaverne fra 1. januar 

I det nye år sker der ændringer i ledelsen af vuggestuen og børnehaverne. Godt nok 

små ændringer, men alligevel vigtige at få meldt ud. 

Hidtil har Skovstjernen været ledet af Charlotte, mens Yggdrasil siden 1. august har 

været ledet af Frank. Sammen med Jes (skoleleder) har Charlotte og Frank (som et 

trekløver) mødtes hver onsdag for at løse alle de udfordringer, der opstod ved sammen-

lægningen af Skovstjernen og skolen. Det var ting som at få børn og familier registreret 

i Kontorets administrationssystemer, at få ansættelseskontrakter med alle medarbejde-

re på plads, telefoner, køb af pavillonen (som kommunen ejede) og meget andet på 

plads. 

Nu er vi kommet godt igennem denne arbejdsomme periode og kigger fremad. Nu skal 

vi til at arbejde sammen på tværs. Og det skal vi jo gøre som lovet; at familier og børn 

mærker mindst muligt og kulturen i såvel børnehave- som vuggestuegrupper får lov til 

fortsætte. 

Fremover vil vi gå ind i endnu en overgangsperiode . Vi vil fortsætte trekløversamarbej-

det, men med en ændret arbejdsdeling på tværs af Skovstjernen og Yggdrasil. Frank vil 

stå for den pædagogiske ledelse i alle grupper, mens Charlotte vil stå for den drifts-

mæssige ledelse. Jes vil have det økonomiske overblik og varetage kontakten til konto-

rets administrative rutiner (opkrævninger, indmeldelser, løn samt kontakt til kommuner-

ne).  Medarbejderne i Yggdrasil vil stadig kunne henvende sig til Frank i personale-

spørgsmål (bl.a. MUS-samtaler). 

Der etableres mødeaktivitet for medarbejderne på tværs af stuerne. Der vil blive etable-

ret fælles konference, hvor der vil være et stort element af medarbejderinddragelse i 

beslutningsprocesser ligesom der vil være et studie omkring steinerpædagogik. 

Dette betyder også at vi rent formelt byder rigtig hjerteligt velkommen til Charlotte som 

leder i ovennævnte organisation efter vore ansættelsessamtaler til lederstillingen. Char-

lotte er fortsat med i processen med os andre for at fortsætte den gode udvikling, så 

børnehave- og vuggestuegrupper også fremover vil være et attraktivt tilbud for nuvæ-

rende og kommende forældre. Charlotte har som bekendt megen ledelseserfaring og er 

et kendt ansigt i Skovstjernen. 

Der er enormt stor søgning til vuggestuen og børnehaverne. Samlet er der pr. 1. de-

cember 90 børn og mange børn skrevet op henover de kommende måneder. Det er 

rigtig dejligt, men også en rigtig stor opgave, som vi fortsat skal vise os værdige til at 

løfte! 

 

Jes Juul Lauesen 

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk


Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Skovstjernen  

I dag har vi holdt afsked med Engelke. Vi kommer til at savne hende. Tak for alt du har givet og været for os her.  

På tirsdag markerer vi, at vi træder ind i adventstiden ved at gå adventsspiral i børnehaven. Vi laver en spiral af gran 
hvor der i midten af spiralen står et stort lys. Hvert barn vil gå ind i spiralen med et nypudset rødt æble med et lys i, inde 
ved det store lys tænder de deres lille lys, sætter det i spiralen og går ud, alt imens Inge spiller julesange. Til sidst er he-
le spiralen oplyst. Det er en meget smuk og højtidelig ceremoni. Børnehavebørnene bedes møde ind senest 8.45.  

På tirsdag siger vi også velkommen til Sejr, Erna, Ebba og Evelyn i børnehaven.  

På jeres opkrævning for december måned er der lagt 200 kr på til frugt for november og december. 

Fra Januar vil der kræves 100 kr månedligt. 

God weekend hilsen de voksne i skovstjernen. 

Børnehaven Yggdrasil - Haydee, Ulla, Sarah, Lisbeth, Patrik, Hanne og Frank 

I sidste uge fejrede vi Ayas 3 års fødselsdag. Samtidig sagde vi velkommen til Ela. 

I denne uge har vi forberedt den kommende julemåned! Og hvor vi glæder os!  

Vi har været præget lidt af sygdom i den her uge, men vi håber at være tilbage på fuld kraft i næste uge! 

Vi starter ugen smukt med Adventsspiralen. 

På mandag er det vigtig at alle kommer senest 08.45, så vi kan nå at være klar. 

Vi har et ret stramt program, så vi kan ikke hjælpe med at tage imod efter 08.45. Kommer I senere, vil vi bede 

jeg vente til vi er færdige med Adventsspiralen. 

Som noget generelt, vil vi meget høfligt, og bestemt, gerne bede jer om IKKE aflevere efter klokken 9, hvor vi 

har morgensamling. Det er enormt forstyrrende for både personale og børn. Vi håber i vil være med til at und-

gå afleveringer mellem 0855 og 0930. 

På lørdag skal vi alle til en pædagogisk dag med personalet i Skovstjernen. Vi glæder os! Det bliver herligt, at 

have tid til at fordybe sig i vores daglige praksis, sammen med vores nye kollegaer.  

Vinteren er over os! Husk huer, vanter, termotøj og hjemmesko! 

God weekend:-) 

Bhkl. - Jytte 

Vi har filtet uldkugler i lange baner. De skal bruges til juleoverraskelser. Mandag laver vi kalenderlys dekorationer, som 
normalt ville blive solgt i børneboden til basaren - så 30 kr. til basarkassen overføres til mobile pay på nr. 89 445. Vi er 
så småt begyndt at øve julespillet, som I kan se i hold på 2 - 3 familier ad gangen. 

Der er forestilling i uge 51 - den sidste uge inden ferien: 

Tirsdag den 15. december kl. 15 

Onsdag den 16. december kl. 15 

Torsdag den 17. december kl. 15 

Giv besked hvilken dag, der passer jer bedst, så håber vi, der er plads den dag. 

God weekend:-) 

1. kl. - Uffe 

Hvis I har behov for at tjekke, om jeres barn har det fornødne tøj i garderoben ved klassen, bedes I bruge ”bagvejen” for 
at komme op til klassen. Husk, at forældre skal være så lidt som muligt på skolen i disse tider. 

 
Meddelelser fortsætter på næste side! 



Meddelelser fortsætter på næste side! 

Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Jeg har flere gange observeret både kage og chokolade i madpakkerne. Det har børnene også. Man må gerne have 
sådan noget med til fødselsdag til uddeling, men til hverdag er det kilde til en del kommentarer og følelse af uretfærdig-
hed, og bedes derfor ikke medbragt. 

Vores uge fik lidt et andet indhold, end jeg skrev i sidste uge, da Moniek har været i klassen ad to omgange for at lave 
noget med bogstaverne, sammen med klassen. I den forbindelse bedes børnene i nærmeste fremtid have en pizzabak-
ke med til de modellervoksbogstaver, vi laver. Vores eventyr i denne uge og næste uge er en samlet historie om pære-
træet. Hvad meningen med det er, finder I ud af i næste uge. 

God weekend Uffe 

2./3. kl. - Heidi 

God weekend:-) 

4./5. kl. - Henriette 

En travl uge med både dyrekundskab og julehemmeligheder. 

Vi har fået hørt, skrevet, malet og tegnet om blæksprutten, vandmanden og musen. 

I dag har vi talt om koen med de fire maver ,og hvad den har været for mennesket, trækdyr og mælkegiver. 

Vi har også i dag været i gang med vores egen yndlingsdyr; tiger- løve- kat- kanin- slanger- gekkoer- og mange mange 
flere; de skal tegnes og skrives om. 

Hertil har vi hentet dyre leksikon i biblioteket. 

20 minutters summen med at finde sit dyr og læse om det. 
20 minutters stilhed med hårdt arbejdende elever. :-) 
Dansk: Vi har talt om sammenhængende ord ved at sætte to ord sammen; 
Sol – hat 
Sol – creme 
Sol- seng 
m.fl. 
I dansktimen har vi også berørt; stedord og ejestedord, dem øver vi mere på. Og har fået dem for i lektie. 
I morgen har vores allesammens Carl sidste skoledag :-( 
Vi har alle sammen lavet en tegning i fælles bog til ham. 
I dag mødes nogle af eleverne til en lille musik cafe. 
God weekend til alle.  

6./7. kl. - Frank 

Ugen har desværre været lidt præget af min sygdom de første dage. Eleverne har arbejdet med Romerriget, en opgave 
der skulle løses mere selvstændigt, end de plejer. 
Vi er så småt ved at øve os i at finde relevante oplysninger om forskellige emner på internettet. Vi er ved at finde ud af, 
at det kræver lidt opfindsomhed ift. søgeord, og også vedholdenhed – indtil vi finder de oplysninger, vi søger. 
Vi har talt om det tidlige Romerrige og afviklingen af monarkiet. Vi har stiftet bekendtskab med Senatet, konsulerne, 
patricier/plebejere, slaver og soldater.  
På mandag skal vi tale videre om Colosseum, slaver, gladiatorer og underholdning! 
Eleverne og jeg påtænker at lave (endnu) en spontan overnatning. Det bliver muligvis ikke de store armbevægelser ift. 
opfindsomhed osv. Men det lader også til at være lige meget! De vil bare rigtig gerne være sammen, og at vi gør det 
sammen. Så det går jeg og planlægger lidt på – jeg tænker det bliver en torsdag til fredag. Mere om det, når jeg ved 
det!  
Der er et lille møde blandt forældrene til drengegruppen i næste uge. 
Vi har i dag fredag haft en lang snak omkring klassens trivsel, hvad der gør timer spændende og hvordan vi holder sam-
men.  
 
 
 

Meddelelser fortsætter på næste side! 



Meddelelser fortsætter på næste side! 

Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

I forbindelse med basaren ville jeg have lavet lidt bolsjer med børnene – alle COVID forbehold naturligvis – men mit 
druesukker er på mystisk vis forsvundet. Jeg har bestilt noget nyt hjem, så det bliver i næste uge.  
Jeg håber I alle får en dejlig weekend sammen.  
Kh Frank 

8./9. kl. - Frederikke 

Biologiperioden er i gang. Vi er gået fra at tale om kroppen og kroppens forskellige systemer til organer, væv og celler. 
Vi har dykket helt ned i cellerne og ind i cellekernen, hvor vi finder kromosomer og DNA. Det er spændende at tænke 
på, hvordan små tilfældigheder har gjort os til lige dem vi er, og hvilket køn vi har. 
Generelt er der en dejlig arbejdslyst og interesse i klassen, det er skønt! 
Rigtig god weekend! 
Kh Frederikke 

12. Sp. klasse - Jannie 

God weekend:-) 

SFO - Jacob, Henry, Lisbeth, Ellen og Catrine 

SFO’en tilbyder heldagsferiepasning mandag d. 21.dec. og mandag-tirsdag d. 4.-5.januar. Tilmelding dertil bliver sendt 
ud via intra snarest. Tilmeldingsfrist, som skal overholdes af hensyn til vores normerings planlægning er fredag d. 4.dec. 
Lige lidt præcisering i forhold til afhentning. Skolen som helhed har af covid-19 hensyn begrænset forældres tilstede-
værelse på skolen, så aflevering og afhentning foregår fra p-pladsen, men undtagelse af børnehaven. Som undtagelse 
har vi i SFO’en fået lov til, at I, der afhenter, må komme ind på skolens grund og “blive set”, så vi ikke behøver telefon-
opkald for hvert barn, der skal hentes. Det er proceduren i klubben. Vi I være hjælpsomme med at overholde denne 
særaftale, som vi har fået. Altså holde jer på afstand og ikke “hænge ud”. Har I forespørgsler til garderoben, er vi hjer-
tens gerne hjælpsomme.  
Rigtig god advents weekend.  
Catrine og SFO personalet.  

Klub - Christoffer, Ellen, og Jens 

God weekend:-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meddelelser fortsætter på næste side! 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Kom og køb i vores JULEBASAR BUTIK  

Lodder til amerikansk lotteri, hvor der er MASSER af skønne præmier- 
Steiner Most - Smukke engle og filtede skønheder - små bløde kramme-
dukker i hæklede vugger der kan laves om til en pose, som hele herlighe-
den kan bæres i - trælysestager og adventsstager - foldede vinduesstjerner 
- smukke lyskæder med små stjernelanterner på - krammedukke - tørklæ-
der - honning fra skolens bistader - marmelade - småkager - håndsyede 
lædertasker - farverige pyntetæpper - træbiler - hæklet julepynt - hæklede 
karklude - krystaller - smykker- og meget, meget mere.  

 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

 
 

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 

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. 

Meddelelser: 

 

Tilkaldevikar 

SFO’en søger tilkaldevikar! 

Kontakt: Catrine Oest Jacobsen 

Tlf. nr.: 21843724 

Nyhedsbrev 

Sammenslutningen af Steinerskoler 

Klik på nedenstående link for at læse nyhedsbrevet 

https://mailchi.mp/d0a5dfacf743/nyhedsbrev-maj-4645611?

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! 

mailto:info@inter-mezzo.dk
https://mailchi.mp/d0a5dfacf743/nyhedsbrev-maj-4645611?e=19b04509ed
https://mailchi.mp/d0a5dfacf743/nyhedsbrev-maj-4645611?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 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 20/11: Der er en dårlig atmosfære  
 
 
 
 
Ny gåde:  
 
 
 
 
Svaret kommer i næste nyhedsbrev fredag 4/12! 

 

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


 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Program 

Lørdag d. 28. November kl. 19.30 
Søndag d. 29. November kl. 15.00 

 

Aus der Nacht ... en Waldorfskole Kanon 
Lys af Inger Christensen 

Air af J.S Bach 
Eventyr - hvorfra kommer det onde? Fra 2. Mysteriedrama af Rudolf Steiner 

På dansk fortalt af Eva Bølling 
På tysk med eurytmimusik / Michael Blume 

Begegnung (et møde) af Conrad Ferdinand Meyer 
Præludium i c mol af J.S. Bach 

Digte af Ingelise Jensen 
Invention af J.S Bach 

Om træskoene/ Ove Weinholt 
Czardas af Vittorio Monti 

1.sats Patetique op.13 i cmol af Ludvig van Beethoven Grave – Allegro di molto e con brio 
 

Medvirkende : 
 

Eurytmi: Annette Quinto Romani - Bente Møller - Helle Haagemann - Sanne Ibsen - Marianne Kors-
gaard - Marianne Schlittler - Minna Bentzen - Richard Seddon - Sarah Jung Christensen 

Musik: Michael Blume (klaver) – Nanna Mikkelsen (klaver) – Maya Sribunruang Mikkelsen (Violin) 
Recitation: Ingelise Jensen – Minna Bentzen – Eva Bølling ( fortæller ) 

Belysning: Ove Veinholt – Holly Veinholt 
   
 

Pris: 100.-/80.- 
Sted: Antroposofisk Kulturhus 

Rosenvangs allé 251, 8270 Højbjerg (Torv)  



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 


