
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 7. maj2021 uge 18 

   Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 6. maj er torsdag den 5. maj.                    

Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      

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

Skoleleder 

Vi har glædet os til at holde fest på skolen, og nu er tiden ende-

lig kommet. Selv regnvejret, der har domineret ugens løb, lader 

til at have en passende respekt og anseelse for vores Majfest, 

og holder behørig pause i sin gerning. 

Majfesten er en glædesfest, og i år af flere årsager.  

Vi fejrer forårets komme gennem sollyset og det spirende liv. 

Dansen om Majstangen er et levn fra gamle frugtbarhedsfester, 

som i år gennemføres af 6./7. klasse. Der danses en smuk flet-

tedans, hvor de skiftevis røde og hvide bånd på forskellig vis 

flettes om stangen og løsnes igen. 

I år afholdes festen let modificeret, så vi kan gennemføre den – 

til trods for og i harmoni med restriktionerne. 

I morgen lørdag afvikler vi også årets første arbejdsdag sam-

men med jer forældre.  

Vi glæder os til at have en dejlig dag i jeres selskab! I kan finde 

yderlige information på Viggo.  

Vi har arrangeret nogle musik- og eurytmiarrangementer i maj 

og juni. De er afhængige af en yderligere genåbning af samfun-

det. Vi krydser fingre for, at den gode udvikling forsætter. I hori-

sonten kan vi ane fysiske forældremøder, skole-hjemsamtaler 

og morgensang i salen.  

Vi glæder os til at ser jer alle lørdag – vel mødt.  

Lørdag den 8. maj 

10-14 

Arbejdsdag 

Torsdag den 13. maj Kr. Himmelfart (fri) 

Fredag den 14. maj Fridag 

Mandag den 24. maj 2. pinsedag (fri) 

Torsdag den 27. maj Eurytmikavalkade 

Onsdag den 2, juni Sommerkoncert 

Torsdag den 24. juni Sidste skoledag 

Fredag den 25. juni –   

tirsdag den 10. august  

Sommerferie 

Onsdag den 11. august 1. Skoledag efter sommerfe-

rie 

Det sker 

Uge 19: 2./3. kl. Nu titte til hinanden 

Uge 20: 1. kl. Nu er dagen fuld af sang 

Uge 21: 8./9. kl. I al sin glans nu stråler solen 

Uge 22: 6./7. kl. Når egene knoppes 

Uge 23: 4./5. kl. Danmark, nu blunder den lyse nat 

Morgensange 

NYE KRYDSER I KALENDEREN.  

Musik- og eurytmiarrangementer 
I den kommende tid op til sommerferien ønsker vi at afholde nogle musik-  

og eurytmiarrangementer, hvor eleverne kan få lejlighed til at vise jer  
     forældre, hvad de har arbejdet med, både instrumentalt og klassevis. 

Vi kan endnu ikke med sikkerhed love, at arrangementerne bliver  
gennemført, da det forudsætter, at I forældre må være til stede i salen.  

Men vi satser på det og håber det bliver muligt. 
Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu: 

 
Torsdag d. 27. maj kl. 16-17.30: 2.-3. klasse optræder med musik og eurytmi 
Fredag d. 11. juni kl. 15.30-17: 4.-5. klasse optræder med musik og eurytmi 

Fredag d. 18. juni kl. 15.30-17: 6.-7. og 8.-9. (samme smittegruppe)  
optræder med musik og eurytmi. 

Sluttidspunkterne er ca. tidspunkter. 

På forhåbentlig gensyn! 

VIGTIGT VIGTIGT 

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk


Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Nyheder fra Vuggestue og Børnehaverne Yggdrasil og Skovstjernen 

Kære alle                                                                                              

I den sidste uges tid har regnen silet ned, og derfor har flere aktiviteter foregået indendørs. Desværre betød det også, at vi aflyste 
bålmødet, som var planlagt til afholdelse i Yggdrasil den 5/5, og det er beklageligt, at det aflystes samme dag, som det skulle ha væ-
ret afholdt, men når vejret er afgørende, er det også vejret og ikke os, der bliver bestemmende omkring det. Der vil blive meldt en ny 
dato ud snarest. 

I næste uge fejrer vi Kr. himmelfartsdag, som er helligdag, og skole, vuggestue og børnehave holder lukket om fredagen. 

På mandag den 10. maj inviterer vi til bålmøde for dem, der har større børn, og som har lyst til at høre lidt om skolen her og skolestart 
– det er kl. 16 til 17 ved bålstedet ved SFO`en – det er for alle de kommende skolebørns forældre fra både Yggdrasil og Skov-

stjernen. Alle er hjerteligt velkomne:-)  

Børnegruppen i Yggdrasil nyder leg både ude og inde. De små morgensamlinger er intense og nærværende, og børnene lytter op-
mærksomt, når der fortælles eventyr. Der sættes så småt fokus på pinsetiden. Flere børn er på skift med ude og er en del af udegrup-
pen i skoven. Der leges, laves bål og aktiviteter omkring smedjen, som udbygges for hver dag, der går. Børnene har i denne uge med 
glæde fulgt livet omkring de lam og kalve, som græsser bag ved engen. Sammen med øvrige børn har udegruppen malet akvarel 
sammen med Ulla. 

Vi har besluttet, at vi igen vil bruge vores drikkeglas til måltiderne, og derfor skal børnene blot have drikkedunke med om fredagen til 
turdag. 

Børnegruppen i Skovstjernen har oplevet en Uge præget af regnvejr, og det har betydet, at vi har været væsentligt mere inde, end 
vi plejer. Det har været dejligt, for der opstår helt andre lege indenfor, og børnene har åbnet sig mere for at lege med andre end dem, 
de normalt finder sammen med udenfor.  

Der er blevet lavet mad i køkkenet, bygget huler alle vegne, leget på hemsen, ja hver en lille krog har været i brug :-) 

Onsdag malede solstrålerne. Det blev straks bemærket, at den røde farve manglede, men hov gul og blå blev pludselig forvandlet til 
grøn på mange papirer og så var den røde ikke så savnet mere. Det er forunderligt at opleve de mange forskellige udtryk, der opstår 
på papirerne, selvom det er de samme farver, der bliver brugt.   

Ugen i storbørns-gruppen har på de fleste dage været i lokalet i SFO’en. De elsker simpelthen at gå derover sammen med Maria og 
Mikkel. De er i gang med pinsehøjtiden, klippet pinsefugle, som de har malet, mens de synger ”flyv lille påfugl”. De har hørt eventyr 
om den hvide slange, hvor kongens tjener sniger sig til at smage en bid af den hvide slange, og serverer det i al hemmelighed for kon-
gen. Derved kan han pludselig høre, hvad  alle dyr siger og kan hjælpe mange af dem på vej, og han bliver hjulpet af alle dyrene, da 
han er i nød. 

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend, og glæder os til at se mange af jer på lørdag til en hyggelig  

og arbejdsom arbejdsdag, som forhåbentlig bliver tør og solrig. 
 

Bedste hilsen 

Charlotte Ørskov 

Bhkl. - Jytte 
Vi havde en skøn tur til Hertha, og nåede lige at se den sidste ko blive malket. De havde kun 5 køer, der skulle malkes, resten gik på 
græs, enten med kalv eller med kalv i maven. Alle køer og tyren har navn og horn. Heldigvis havde vi tørvejr. Maj måned er sunget 
ind, og Snehvide skuespillet er ved at tage form. I dag fredag er vi med til majfest med resten af skolen. 

1. kl. - Uffe 
En hel uge med modellering af bogstaver er ovre. Der har været stor koncentration, og alle har arbejdet flittigt, og for mange hjælper 
det meget, at det bliver anskueliggjort på denne måde. Vi runder bogstaverne af for denne gang i den korte næste uge. Derefter skal 
vi til at regne igen. 

Vi har i dag, fredag, været til majfest med musik, dans om majstang og kage (tak for den:-)). En helt perfekt afrunding af en arbejdsom 
uge. 

God weekend Uffe  

 

 

 Meddelelser fortsætter på næste side! 



Meddelelser fortsætter på næste side! 

Ugen, der gik: 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

2./3. kl. - Heidi 
Vi er vendt tilbage til arbejdet med dansk, læsning og skrivning. Vi øver dog stadig tabeller hver morgen, og fløjterne bliver rørt. Det er 
et dejligt morgenritual. 

Jeg håber, nogle af os ses til arbejdsdag i morgen! 

God weekend. 

4./5. kl. - Henriette 
Ugen fyldt med hieroglyffer, guden Anubis, Ægyptiske tal, og begyndelsen på historien med Osiris. 

Vi har haft omrokering på sløjd og håndarbejdstimer, de bliver temmelig sikkert lavet om igen. :-( 

Inge skal have et skema til at gå op. 

Vi er startet på at tale om vores gåtur på hærvejen i juni. I bliver måske spurgt om hjælp med forskelligt praktisk. 

Jubii… 5 stile mere mandag, super. :-) 

Vi skal i dag torsdag høre om tallene og regne med de lidt underlige tal hieroglyffer :-) 

Vi har på tavlen skrevet femten sætninger med positive meddelelser, som vi er begyndt at skrive vidnesbyrd til hinanden med. 

I dag har vi haft en corona MAJ fest med dans om majstang og ude- hygge i corona-grupper, lærernes spillegruppe og enkelte elever 
med små numre på deres instrumenter også i coronagrupper. 

Vi ses til arbejdsdag i morgen. Har ’to do’ listen i klassen :-) 

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

8./9. kl. - Frederikke 
Hvad betyder det, at noget er barokt? 
- Så er det sært og overdrevet. I dag så eleverne billeder af barok boligindretning, bare som eksempler. Den var virkelig... barok. 
Thomas Kingo skrev tekster - salmer, leglighedssange og meget andet - som også var ganske barokke med deres svulmende adjekti-
ver og stærke kontraster. 
Vi blev desværre ikke helt færdige med ham i dag. Jeg havde gerne nået Leonora Christine også, men snakken går og kommer ME-
GET langt omkring, og det tager jo sin tid. 
I næste uge står den på drama med Frederikke igen. 
Rigtigt god weekend! 
Fra Maiken  

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

SFO - Jacob, Henry, Lisbeth, Ellen og Catrine 
En kærlig hilsen fra en meget våd og glad børneflok. Der er bare blevet leget med vand i denne uge 

Klub - Christoffer, Ellen, og Jens 
Vi har haft et par dejlige uger i klubben. Vi glæder os dog til, sommervejret er over os, da vi har haft nogle kølige dage. Vi ønsker jer 
alle en god weekend. 

 

 

 

 

 

 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Meddelelse: 

Vi vil gerne bede alle forældre til skole-

børn 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 ele-

verne 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 voksen i børnehaven/vuggestuen. 

Vi vil gerne opfordre forældrene til at 

respektere denne linje og ikke lave 

civil ulydighed, hvis man tænker an-

derledes. Vi bliver nødt til at håndhæ-

ve fælles regler for at få tingene til at 

fungere! 

Meddelelser: 

Hjemmebesøg: 

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

søg 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! 

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. 

Kære alle jer forældre i Silkeborg-området!  
 

Vi hedder Sigrid Møller og Oliver Agretoft, og vi har boet i lejlighed sammen i to år i Århus. Her 
har vi levet sammen, studeret og snart færdiggør vi også vores uddannelser. Sigrid bliver færdig 
som skolelærer og har fået arbejde som den nye 5./6. klasses lærer på Rudolf Steiner Skolen i 
Silkeborg, og Oliver bliver færdig som journalist her til sommer.  

  

Og nu vil vi så gerne rykke til søernes by, Silkeborg, hvor vi forhåbentligt kan få plads til et skri-
vebord og et lille kontor, hvor i hvert fald skolelæreren kan få forberedt sit arbejde! Vi søger 
både efter en leje-lejlighed, købe-lejlighed eller købe-bolig, som har min. 3 værelser og min. 
75 kvm2. Vores max. pris er 2 mio. kr. og boligen må gerne ligge i cykelafstand fra skolen. (evt. 

en cykel med el på  ). 

Alle henvendelser er meget velkomne. 
  

Mvh Sigrid Østergaard Møller og Oliver Agretoft Sørensen 
Tlf: 50572276 eller Mail: sigridmoller@outlook.dk 

mailto:sigridmoller@outlook.dk


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 29/4: Jeg glemte at lægge en 
gåde ind i sidste uge, så der er ingen svar;-) 
 
 
 
Ny gåde: Hvad er forskellen på en ren og en beskidt 
elefant?  
 
 
Svaret kommer i næste nyhedsbrev onsdag den 
12/5! 

 

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) 

 

 

VIGTIGT VIGTIGT 
VIGTIGT VIGTIGT 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 


