
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 7. februar 2020 uge 6 

   Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 21. februar er torsdag den 20. februar.                                                    

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 

Fredag 21/2 Fastelavn/skolefest 

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 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 

Uge 13 

2. kl. 

Den blå anemone 

Uge 14 

1. kl. 

Påskeblomt! Hvad vil du her? 

Morgensange 

Skoleleder 
Er det nu nødvendigt med al den musik på skolen? Og hvad med eurytmien? – 

Den får de da ikke brug for senere!  

Ja, sådan vil et effektivt rationelt menneske måske tænke. Man vil ikke 

umiddelbart efterspørge musik eller eurytmi på en kommende arbejdsplads, 

hvis man ikke lige søger stilling som musiker. Det er jo en fuldstændig kor-

rekt iagttagelse. 

Men nu er skolen ikke et sted, hvor det hele handler om ens fremtidige be-

skæftigelse. Skolen skal åbne elevernes øjne for en alsidighed af livets muli-

ge indhold, - det man så flot kalder, at skolen skal være almen dannende. Og 

fokus er her ikke kun på, hvad vort samfund har brug for i form af kommende 

oplyste borgere, men også på det enkelte menneske, som gerne skal have 

mulighed for at leve et indholdsrigt liv. Og her er det jo ikke tilstrækkeligt 

kun at kunne skrive og regne, for så bliver livet fattigt. 

På Steinerskolen bestræber vi os på, at fagudbuddet er bredt. Såvel indenfor 

de boglige, de musisk/kreative og de håndværksmæssige fag. Der vil være 

fag, der interesserer nogle mere end andre. Sådan er det! Og sådan skal det 

være. Vi kan ikke interessere os lige meget for alle ting, og en gang i mellem 

må man vælge. Målet er, at eleven gennem sin skolegang gøres bekendt med 

så mange aspekter som muligt, så denne har en kvalificeret mulighed for at 

vælge til og vælge fra. Og her tænkes selvfølgelig på valg senere i livet, for 

så længe man er på skolen, skal man arbejde med alle fag; netop for at stifte 

bekendtskab med dem. 

Når man senere i livet træffer sine valg, vil nogle valg udelukkende være re-

lateret til ens beskæftigelse og ens virke i livet. Andre valg vil være valg af 

personlig karakter, som kun omhandler én selv. At spille et instrument, syn-

ge, tegne eller arbejde med håndarbejde eller sløjd kan bygge på det, man 

har lyst til, hvor mange boglige fag mere har karakter af ting, man skal kunne 

i sit erhverv. 

Og så hænger tingene alligevel meget sammen. At spille sammen fremmer 

samarbejde, at gøre eurytmi fremmer ens sociale kompetencer osv. Så jo 

mere alsidige vi er, jo større er vort potentiale som menneske. 

Med venlig hilsen 

Jes Juul Lauesen 

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk


Meddelelser fortsætter på næste side! 

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

Kære forældre 

Ugen der gik 

Vi havde i den grad mandefald blandt både personale og børn. Onsdag havde vi kun 16 børn i Yggdrasil til 4 voksne - der var meget stille. Børnene er i 
gang med at klippe fastelavnspynt til vores fastelavnsfest, og vi synger naturligvis fastelavnssange.   

Fastelavnsfest fredag d. 21. februar om formiddagen under temaet CIRKUS!  

Mon vi får besøg af en sabelsluger? En stærk mand? En farlig løve? En tung elefant? En klodset klovn? Eller, eller… 

Fødselsdage 

En lille uskreven regel har været, at når børnene holder fødselsdag medbringes enten kage eller frugt og kun til ens egen stue. For børnenes skyld er 
det lettest at forholde sig til fødselsdagsinvitationer, der enten inddrager alle drenge på stuen, alle piger eller hele gruppen. Håndplukkede, udvalgte 
der får invitationer er lidt svært at forstå for de små, når der tales om det blandt børnene. Det håber vi, I har forståelse for.  

Nyt ansigt 

Vi skal byde velkommen til Dominic, som er vores nye tilkaldevikar. Dominik har selv været elev på skolen, har familie på skolen og søskende, der 
arbejder med Steinerpædagogikken. Velkommen til Dominic. 

Åbningstider i uge 7 for tilmeldte børn 

HUSK! Medbring frokost, eftermiddagsmad, rygsæk og drikkedunk. 

 

 

I ønskes alle en rigtig god weekend. Venlig hilsen Yggdrasil      

Bhkl. - Jytte 

Vi har klippet katte, tønder, masker og pom pom’er til vores fastelavnsris. Alle fastelavns sange er sunget og leget. Efter vinterferien er børnene i SFO i 
børnehaveklassen til kl. 13 onsdag og torsdag i stedet for til kl. 14. God vinterferie:-) 

1. kl. - Katrine 

I får fra de sidste to uger, da jeg var syg ved sidste deadline og lidt derefter. 

I sidste uge kom vi omkring alle vores regnebrødre, så nu er alle 4 tegnet i hæfterne sammen med den regneart, de hver især repræsenterer. Nu ken-
der vi dem godt, og vi har i flere forskellige regnehistorier gjort brug af brødrenes forskellige kompetencer. 

Vi hopper, går og klapper tabeller på livet løs, og vi er nået til 5-tabellen. De er virkelig seje. 

Vi har desuden brugt en masse tid på formtegning. Det er rigtig svært for rigtig mange. Streger er svære at få lige, især når der skal være flere af dem 
side om side, men det nytter ikke at give op, men derimod at blive ved og at øve, øve og øve. Det kan også sagtens gøres derhjemme. 

Som afslutning på denne regneperiode modellerer vi de 4 brødre i bivoks. Der kommer nogle spændende, individuelle bud. 

I perioden efter vinterferien skal vi have præsenteret de sidste bogstaver og høre mange flere eventyr. Desuden går vi lige så småt i gang med vores 
skuespil, som vi skal vise til majfesten. 

Og så til noget der ligger børnene meget på sinde lige nu: fastelavn. Vi slår katten af tønden fredag d. 21/2 i skoletiden, og børnene skal derfor komme 
udklædte. En del af dem var meget frustrerede over, at de jo allerede har kostumer, der ikke passer til temaet eventyr. Så jeg vil gøre det tydeligt her: 
Vores klasses årstema er eventyr, men brug det blot som inspiration. Er der et drømmekostume, eller er det allerede købt og ligger uden for temaet, er 
det helt i orden. 

Slutteligt vil jeg sige tak for et godt forældremøde i tirsdags og tak for den gode opbakning. Næste møde bliver i slutningen af april, dato følger i uge 8. 

I ønskes alle en rigtig god vinterferie med masser af fløjtespil – og husk fløjterne igen mandag i uge 8, da vi skal spille til morgensang. Kh Katrine  

2. kl. - Heidi 

Vi har haft besøg af Samuel i denne uge, og det er gået rigtig godt. Klassen har taget godt imod ham. :-) 

I legegrupperne har alle efterhånden fået leget med alle, og det fungerer for det meste rigtig godt. Engang imellem tager vi lige en lille snak om, at man 
lige skal huske at få styr på reglerne i de lege, man leger, for det er gerne her, der kan opstå problemer. Leger man slåskamp, er det særlig vigtigt, så 
der ikke er nogen, der kommer til skade. Så får vi også øvet at sige ”undskyld” og ”pyt”! 

Fortællingen om Frans af Assisi har fyldt hele denne danskperiode, og vi er endnu ikke helt færdige med den, men vi fortsætter med at høre det sidste 
efter ferien, selvom vi går i gang med en regneperiode. Så venter dyrefablerne lidt. ;-) 

I regneperioden går vi videre med formtegning, tabeller og masser af hovedregning. Vi vil også øve at skrive tallene smukt, og vi vil beskæftige os med 
tallenes plads i forhold til deres værdi. Det skriver jeg mere om, når vi kommer dertil. 

Rigtig god vinterferie til alle.  

 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

06.45-16.30 06.45-16.30 07.30-16.30 06.45-16.30 06.45-16.30 



Ugen, der gik: 
3./4. kl. - Henriette 

Kære Alle. 

En lidt mærkværdig uge med mange syge, jeg har i dag fredag 8 børn som hygger sig sammen med hinanden.’ 

Vi har regnet og læst i denne uge, vi er lige i starten på ny fælles bog, med gåder og opgaver. 

Vi har været på vores bibliotek, og hentet nye ’læs let’ bøger til os alle. 

Vi har heldigvis ferie, og der håber vi, at alle får en velfortjente hvile, husk at lave ingenting og hyg jer, på ski, i varmen og i lille Danmark. 

God ferie, KnzHenriette 

Fin-fin uge på Lilleholdet med særligt P som storbrillerende med det vildeste gennembrud! Så vi går glade på ferie :-) Må I alle få en skøn uge! 

Kh Maiken  

5./6. kl. - Frank 

Vi afslutter en dejlig geometriperiode. Det er ikke lige nemt at få alle til at lave deres lektier. Men vi arbejder med det. Der er efterhånden en smule sko-
learbejde til eleverne hjemme hver dag – om ikke andet, øvelse på instrumenter. Det er en svær omstilling for nogle, at der pludselig stilles krav. 

Så der er flere, der benytter sig af lektiebøger. 

Vi har i dag fredag et møde med de fleste drenge. Stemningen i klassen er blevet markant bedre siden vores arbejde i efteråret, men der er stadig nog-
le ting, der skal holdes fast på, strammes op på mv. 

Husk forældremøde onsdag efter ferien. Det er kl. 19.00. 

Vi er i gang med et vers om former. Der kommer eurytmi på efter ferien, sammen med en 4 stemmet sats på fløjterne. Det vil vi gerne vise for jer ved 
næste lejlighed. 

I engelsk har en del af klassen læst og oversat et eventyr. En anden del har læst det selv, har selv skullet forfatte et resumé og skrive det ned. 

Vi deltager ikke i fastelavn i år – børnene gider simpelthen ikke. 

I matematik har vi arbejdet med areal, omkreds, højde, bredde, midtnormaler, vinkelhalveringslinjer. 

Efter ferien viger vores matematiske fokus lidt for den danskfaglige. Vi har lavet læseprøve, som er ved at blive rettet. Næste periode er græsk historie, 
og her vil vi have et danskfagligt fokus. 

Vi har budt velkommen til Jonathan i klassen. Det har været en god landing for ham. Efter ferien tilstøder Emma vores klasse. Så er vi 22 i klassen 
igen. 

Sæt pris på hinanden, værdsæt det I har – og hav en dejlig ferie. Kh Frank 

7./8. kl. - Frederikke 

Da Uffe ligger og daser på Bali, har jeg været så heldig at have klassen i denne uge. Hovedfagstimerne er gået med biografiskrivning. Det har været 
svært for mange at komme i gang, hvad skal jeg skrive og hvor finder jeg information. Men alle kom fra start og har fået læst og skrevet. Nogle var stort 
set færdige og havde lavet meget hjemme, så var der tid til finpudsning og forberedelse af fremlæggelsen. Alt i alt har klassen arbejdet godt, jeg har 
oplevet en meget frugtbar arbejdsro! Mange opgaver er blevet afleveret i dag, og jeg har lavet aftaler med en del om at aflevere mandag efter ferien. 

Jeg ser frem til kemiperioden efter ferien! 

Rigtig god ferie til jer alle. Kh Frederikke 

9. kl. - Jes  

Så er der bestilt billetter til Island. Afgang fra Billund mandag den 25. maj kl. 22.35 og hjemkomst til Billund lørdag den 30. maj kl. 22.00. Lidt sen af-
gang, men alternativet var 1500 kr. dyrere pr. billet; nu er billetprisen under 2500 per person inkl. kufferter mv. Der vil blive opkrævet 3500 kr. sammen 
med skolepengene for marts. Jeg har søgt Clara Lachmans fond, men får vist først besked i marts/april, om den har kunnet imødekommes. Ellers er 
der ikke fonde, der giver tilskud til klasserejser af den karakter (Nordisk Råd har stoppet deres tidligere praksis). 

Vi overvejer at leje en 9 personers bil deroppe; Vil gerne have en tilbagemelding fra jer, om I er trygge ved at lade jeres børn fragte på den måde. 

Jeg er ikke på skolen i uge 8, så I må kontakte Tina som hovedfagslærer eller Maiken, hvis der skulle opstå spørgsmål vedrørende klassen. 

11. Sp. klasse - Jannie 

God vinterferie:-) 

SFO - Rikke, Emil, Charlotte og Catrine 

Februar med en snert af forår. Det pibler frem med små spirer og solen, når den titter frem varmer i krogene. Børnene leger og er glade, fuld af krudt og 
god energi :-) Skak er forsat et stort hit, og koncentrationen er stor, når der spilles. Vi opfordrer til at tjekke børnenes kurve for skiftetøj og hjælpe med 

at rydde op i garderoben, når I går hjem.  

Klub - Christian, Christoffer, Ellen og Jens 

Vi har haft en stille uge i klubben præget af sygdom og "ferie fravær". Vi håber, alle får god og aktiv vinterferie. Vi ses på den anden side. 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 



 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 



 

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: 

 
Gipspladehejs 

Gipspladehejs med låsbare hjul, som sikrer, at den 

ikke rykker sig, når du bruger den, kipbar og med 

max højde på 335 cm. 

Udlejes:  

1 dag = 75 kr. 
Fra fredag til søndag = 200 

1 uge = 400 kr. 

Girafsliber 
Girafsliber til slibning og finpudsning af  vægge og 

lofter. 

Udlejes: 
1 dag = 75 kr.  

Fra fredag til søndag = 200 kr. 
1 uge= 400 kr. 

 

Udlejning af værktøj 

Henvendelse rettes til Zeljko tlf. nr.: 29 72 59 66 

 

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 private 

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 

  

SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER 

SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER-SE HER 

Fredag d. 21. februar holder nogle af klasserne faste-

lavnsfest i skoletiden, hvor vi klæder os ud i klassens te-

ma, slår katten af tønden og spiser en fastelavnsbolle 

Klasselærerne giver besked om de praktiske ting. 



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: En regnbue 
 
 
 
Ny gåde: Hvad er det dit barn må give dig, som du 
ikke selv kan få?  
 
 
 
Svaret kommer i nyhedsbrev fredag den 21. 
februar! 

 

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! 

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! 

Onsdag 19.02.2020 kl. 19.30 

Konventionelt – økologisk – biodynamisk landbrug 

Debatarrangement 

Oplæg ved Verner Andersen 

 

Opvækst i det gamle økologiske landbrug - uddannelse i det konventionelle landbrug - vejen videre ind i 

det økologiske for endelig at finde frem til det biodynamiske landbrug. Bevæggrundene for at komme fra 

det ene til det andet. 

 

Oplæg til debat om hvorvidt kontrolreglerne er tilstrækkelige uden en moralsk udvikling hos bonden. Bl.a. 

ud fra en udsendelse på ZDF, programmet hedder: e-planet (den 13. okt-2019) - det handlede om hvad 

øko-kontrol kan, og hvad den kan føre til, selvom alle regler er fulgt. 

 

Tilmelding: Ingen 

Tidspunkt: kl. 19.30 

Pris: 85.-/ 65.- 

Arr. Nr. 2020-504 

   



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 


