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NYHEDSBREVET
INDHOLD DENNE UGE
Enhver (pandemisk) storm
vil med tiden passere
af Frank

Nyt fra børnehaverne og
vuggestuerne
af Charlotte
Nyt fra vuggestuerne
Nyt fra børnehaverne
Nyt fra klasserne
Nyt fra SFO og klub

ENHVER (PANDEMISK) STORM VIL MED TIDEN PASSERE
af Frank, konstitueret skoleleder

Her på stedet har vi været relativt forskånet for den pandemiske storm.
Vi har blot kunnet se smitten i distancen, i kikkerten fra udkiksposten. Båden har dog været surret
godt fast, og alle mand på posterne – med onlineundervisning, smittegrupper, håndvask, afstand og
sprit.
Vi har de seneste dage haft tilfælde i enkelte klasser. Vi har også haft forældre med smitte, der har
holdt deres børn hjemme fra dagtilbud. Men vi har været klar – og vi har vidst – at nu må stormen
komme, hvis den kommer.
Vi reagerer alle forskelligt under en storm. Nogle er søstærke, nogle hænger livløse over rælingen
og kaster op, nogle barrikaderer sig i gastens kammer, og andre truer med knyttet hånd og råber
eder ad uvejrets guder. Ethvert skib har også nogle tosser som nyder at danse i regnen, og smider
tøjet, mens de reber topsejlene.
Men skibet må sejle videre, vi må styre skibet sikkert, med ALLE mand om bord, gennem stormen.
De nye anbefalinger for håndtering af den pandemiske storm for dagtilbud og grundskoler ændrer
lidt grundreglerne for, hvordan vi skal reagere når vi har udbrud.
Ved smittetilfælde på en stue eller i en klasse, eller tilsvarende inddeling, er ALLE børn per
definition nære kontakter til den smittede person.

ENHVER (PANDEMISK)STORM VIL MED TIDEN
PASSERE...FORTSAT
af Frank, konstitueret skoleleder

Som nærkontakt beskriver sundhedsstyrelsen følgende muligheder:
At blive testet hurtigst muligt (dag 0). Ved negativ PCR eller Quick-test må barnet gerne komme
tilbage i skole igen. Herefter skal barnet testes igen på dag 4 og dag 6.
Ønsker man ikke at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger, og man hverken er færdigvaccineret
eller tidligere smittet, da opfordres man meget kraftigt til at blive hjemme i 7 dage efter sidste
kontakt med den smittede person.
Ved konstatering af smitte i en klasse eller stue, vil vi isolere klassen. Vi kontakter jer på Viggo
hurtigst muligt. Børnene må egentlig gerne være i skole/dagtilbud indtil endt skoledag – men vi
opfordrer til at hente jeres børn hurtigst muligt for at undgå at producere så mange smittede, at vi
ikke har personale til at gennemføre dagligdagen, eller smittetallene når et niveau, hvor de lokale
myndigheder lukker os ned i en periode.
Jeg opfordrer alle til at sætte sig ind i de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedr. skoleog dagtilbudsområdet. De kan findes her:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronaviruscovid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
Som et populært ordsprog parafrasisk siger;
"Måske handler tiden her ikke om at vente på at stormen passerer – men om at lære at danse i
regnen".

Nyt fra børnehaverne
& vuggestuerne
NYHEDSBREV
af Charlotte (leder af dagtilbud

Kære forældre
Lige om lidt står vi endnu engang overfor en weekend .. Dejligt med tid til familien og at gøre alting
lidt langsommere. Tiden går stærkt, og nu er vi allerede hurtigt på vej ind mod juletiden, den er
både hyggelig, magisk og travl.
Vi kender alle til at mærke, hvordan en grå og farveløs novemberdag kan føles kold og lang, ligeså
at mærke hvordan en lys og farverig dag med de smukke gyldne farver i naturen kan blive alt for
kort. Dagene bliver kortere og kortere i denne tid. Vi befinder os i mørketiden hvor vi rykker tættere
sammen for at tænde lys og for at holde varmen.
Vi har rustet os til mørketiden i vuggestue og børnehave sammen med ridder Georg, og har tændt
vores lanterner. Vi går ind i adventstiden med lys og varme. Advent betyder ”komme” og er en tid,
hvor vi venter på julens komme. Vi ser frem til en hyggelig tid med stemningen af varme og
forventningens glæde.
Husk at give besked omkring behovet for pasning i dagene op til jul. Sedlerne hænger (ligger i hver
afdeling). Det er en stor hjælp til at kunne strukturere personalets frihed i julen.
Jeg vil også lige minde jer om at udfylde sedlen omkring tilladelse eller ikke tilladelse til, at jeres
børn fotograferes til hjemmesiden og til vores PR arbejde.
Vi er i gang med at forberede kursus for personalet omkring det gode forældresamarbejde. Den
første kursusdag vil være den 7. december, som er en tirsdag. Vi vil i den forbindelse spørge jer om
hjælp omkring børnene, så vi kan starte først på eftermiddagen. Måske jeres barn kan holde fri eller
hentes før kl.. 14. Mere om det senere, det vil komme rundt i afdelingerne særskilt.
Personale nyt:
Fra 1. januar vil der ske en rokering i personalegruppen imellem afdelingerne:
Haydee fra Yggdrasil flytter i en børnehavegruppe i Skovstjernen og Olivia fra Skovstjernen flytter i
børnehavegruppen i Yggdrasil.
Der er flere årsager til, at vi har valgt denne mulighed. En af de vigtigste opgaver, i vores fælles
institution med flere afdelinger, er, at den fælles kultur tydeliggøres. Det sker gennem at bygge på
det fælles fundament og værdigrund, som er forankret i Rudolf Steiners tanker om pædagogik. Og
det skal kunne ses i praksis. Det er der, kulturen skal leve, udvikles og bevæges. Indimellem kan
dette betyde, at der sker bevægelse, som giver forandring.
En af mine ledelsesopgaver er at se på, vurdere og fordele vores fælles ressourcer. Dette for at sikre
implementering af bevægelsen og stemningen omkring det enkelte barn med briller lånt af Rudolf
Steiner.
Forandring sker af flere grunde, og kan ske både udefra og indefra. Til årsskiftet er der to i
personalegruppen i Yggdrasil der er færdiguddannede med pædagoguddannelsen på "Audonicon",
så derved er gruppen faglig stærk, og vi forsøger at skabe balance i alle børnehave grupper. I denne
rokering er der desuden et ønske fra pågældende personale om forandring i egen praksis.
Vi tror på, at det fortsat vil skabe mulighed for at arbejde med værdien omkring at danne de bedste
betingelser for gode relationer mellem de voksne og det enkelte barn i de små grupper.
Vi glæder os til at skabe endnu mere samhørighed for børn og voksne i vores dejlige fælles
børnehave.
Hermed de bedste hilsner og god weekend

Nyt fra vuggestuerne
Nyt fra Pavillionen
af Sara, Sidse, Line og Lotte
Vi har sagt velkommen til Julian, Hjalte og Ida, som alle er startet
på Solstuen.
Basaren og juletiden nærmer sig, og vi er så småt begyndt at
forberede os og skabe julestemning i huset.
Når vi kommer til december, flytter der små nisser ind, og de vil
besøge os til morgensamlingerne.
Vi vil bage julesmåkager og juledekorationer i løbet af måneden.
Af julesange vil vi synge:
På loftet sidder nissen.
Nissen tog sin hue på.
Et barn er født i Bethlehem.

Nyt fra børnehaverne
Nyt fra Skovstjernen
af Trine
God weekend

Nyt fra Yggdrasil
af Haydee
Uhh hvor vi glæder os til basaren lørdag den 27. november og til
den dejlige julemåned, med nissesange, historier og selvfølgelig
adventsspiral og julespillet.
Vi har adventsspiral i børnehaven tirsdag den 30. november fra
kl. 9.
Hvis I som forældre gerne vil opleve at gå i adventsspiral kan det
gøres mandag den 29. november kl. 19.30 i skolens sal. Tilmelding påkrævet på skolens kontor. Det er en meget smuk,
stemningsfuld og inderlig stund, hvor vi tænder lys i mørket.
Tirsdag den 14. December kl. 15.00 vil vi gerne invitere jer
forældre og søskende med til juleafslutning. Der vil være lidt
julegodter samt kaffe og the. Den dag skal vi, udover at hygge
sammen, også vise jer vores julespil. Det glæder vi os til.

Nyt fra klasserne
NYT FRA BØRNEHAVEKLASSE
af Anna Landsfeldt
I denne uge har der været vikar de fleste dage.
Vi har sunget en masse efterårssange, leget, tegnet, malet
og fingerstrikket.
Idag har vi været på tur.
Sikke nogle skønne børn, I har.

NYT FRA 1. KLASSE
af Henriette
En uge der er fløjet afsted.
Vi har fået et eventyr om Hulda, og hendes dyne der
drysser sne over Hessen.❄️❄️
Skrevet et vers med bogstavet H, og lavet et flot H
hentet fra himlen, og ned til os.
📍 Vi øver os meget i at starte bogstavet oppe fra.

Kære Forældre
I har temmelig sikkert mange spørgsmål
vedrørende Basar og det, den plejer at
indebære: der kommer rigtigt mange mailsopråb og huskesedler fra udvalget.
Tag det super roligt, den har en stejl
læringskurve, sådan en Basar.👍
Når I har gjort det et par år, bliver det endelig
sjovt (jeg har været der med to sønner).
Spørg et af vores børn med forældre, som har
ældre børn på skolen. De er gode til at dele
erfaringer, og komme med forslag.
Det er en god oplevelse for jeres børn, både
på værkstedet og på selve dagen.🌲🎄

Vi er igang med at lære en ny melodi på fløjten. Og
bliver ved med at spille den første lidt endnu.
I tirsdags skulle vi vælge Basar værksted, og alle
valgte forskellige steder at arbejde i.
Og denne dag blev også vores allesammens bedste
arbejdsdag med ro på alle kroppe og alle munde.👍😃
I onsdags kom vores naboer på besøg hos os, de
spillede en flot melodi på fløjten.🎵
Torsdag fik vi lov at se de ældre elever med deres
kuglebaner.
Vi laver hver dag krydsøvelser, fokus øvelse og øver
os i det svære nye: nemlig at gå i skole.
NB! 3/12 skal vi på tur til Silkeborg museum for at
hjælpe med at finde gammelnisses forsvundne ting, vi
går via strækstien, og går hjem igen (6km) hjemme
ca.12.30.
NB! NB! Reklame flyers med hjem til naboens
postkasse fra Basar udvalg. 🏤
God weekend til alle.

NYT FRA 2. KLASSE
af Uffe
I denne uge har vi øvet på fløjten til en lille koncert.
Koncerten blev afholdt for 1. klasse i onsdags, og vi høstede
stor anerkendelse fra nogen, som lige akkurat har fået
fløjterne.
Vi nærmer os enden af legenden om Parsifal. Det er en
meget spændende historie om en helt, der ikke vil være
helt.
Torsdag og fredag har vi fejret fødselsdage og brugt lidt tid
på det.
Husk, at klassen i næste uge, som udgangspunkt, først har
fri kl. 13.05 hver dag, da vi har basar-værksteder, som først
slutter dér.
God weekend

NYT FRA 3.-4. KLASSE
af Heidi
Vi har divideret hver dag de sidste 14 dage, så det begynder
at “sidde” hos mange elever. Det vender tilbage i næste
regneperiode!
Fra på mandag vender vi tilbage til skrivningen, og på
tirsdag har vi forældremøde kl 19.00 i klassen, hvor Grete
og jeg vil fortælle jer om, hvordan det går, og hvad planerne
er i den nærmeste fremtid.
Rigtig god weekend.

NYT FRA 5.-6. KLASSE
af Sigrid
I denne uge har vi nået de sidste fremlæggelser og hængt
plakaterne op i klassen og på gangen, så hele skolen kan følge
lidt med i vores rejse rundt i Europa.
Der er blevet fortalt om blandt andet et sjovt navn ejet af
præsidenten i Portugal, edderkoppe-pyntede juletræer i
Ukraine, afhuggede monark-hoveder i Frankrig, 2500 øer
tilhørende landet Grækenland, en dyr tur til Svalbard i
Nordnorge, arabisk dans i Tyrkiet, Estlands byer udtalt på
estisk, Storbritanniens ældre sprog, temperaturer i Malta året
rundt, tyreløb i Spanien, en bjergkæde på 2500 km i Rusland,
Dracula-myter fra Rumænien og julefejring i januar i Serbien.
Det har været supergodt!
Vi har haft diktat for første gang i mandags, det var godt klaret
af alle. Jeg kunne se, at lyttelapperne var ude og
koncentrationen var der. Sejt gået og vi klør på.
God weekend

NYT FRA 7.-8. KLASSE
af Julie
God weekend

NYT FRA 9. KLASSE
af Frederikke
Denne uge er gået i fysik med varmelære, som vi
har afsluttet i dag.
Jeg er glad for vores periode i Skanderborg og
synes det har fungeret rigtig godt. Det er nogle
hyggelige ’busture’ frem og tilbage, der bliver
SNAKKET heeeele vejen og det er bare herligt!
Det bliver også dejligt med hovedfag i Silkeborg
igen fra næste uge, og tænk, så er det jo næsten
som at sove længe når vi -først- skal møde kl. 8
😉
God weekend og rigtig glædelig basaruge i
næste uge!

NYT FRA SFO
af Catrine
God weekend

NYT FRA KLUB
af Christoffer
God weekend fra os i klubben.

