
Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

 

Fredag den 6. marts 2020 uge 10 

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

Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:                                                                                                                                                      

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

Tirsdag 31/3 Musikcafé kl. 16-17 

Tirsdag 17/3 Sp. kl. info-aften (Tilmeld 

telefonisk) 

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 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? 

Uge 16 

9. kl. 

Krist stod op af døde 

Uge 17 

7./8. kl. 

Den danske sang er en ung 

blond pige 

Uge 18 

5./6. kl. 

Nu titte til hinanden 

Uge 19 

3./4. kl. 

Kom maj du søde milde 

Morgensange 

Skoleleder 

I mødet med kommende forældre, der søger skolen til deres børn, får vi ofte 

stillet spørgsmålet, om vi er en religiøs skole. Og ofte i samme åndedrag, om vi 

lærer eleverne om Rudolf Steiner? 

Om vi er en religiøs skole, kan ikke besvares med et ja eller et nej. Som Stei-

ner skole er vort grundlag Rudolf Steiners verdensanskuelse med anerkendel-

se af en åndelig verden, hvor f.eks. reinkarnation er et element. Nogle vil me-

ne, at det er religiøst, når vi taler om en åndelig verden; andre vil mene, at den 

åndelige verden er faktuel .  

Rudolf Steiner opfattede den åndelige verden som faktuel, og at religioner er 

opstået i forskellige tilgange til denne. Derfor handler alle religioner grundlæg-

gende om det samme: Hvorledes forholder vi os til den åndelige verden. Det 

har der været mange bud på gennem tiderne. Profeter, præster, imamer og 

andre har udlagt, hvordan tingene hænger sammen og desværre også givet 

retningslinjer for, hvordan vi skal leve. Det sidste har Rudolf Steiner aldrig gjort, 

men tværtimod hyldet det enkelte menneskes ret til egen frihed. Dette indebæ-

rer også, at hvert menneske har retten til at finde sin egen vej. Om man vil op-

fatte den åndelige verden faktuelt eller vil læne sig op af religiøse lederes tolk-

ninger, eller om man helt vil fornægte, at der er noget på den anden side, det 

er et fuldstændigt personligt anliggende, som vi som skole aldrig vil blande os 

i.  

Samtidig må vi sige, at vi ikke som skole lader eksistensen af en åndelig ver-

den indgå i pensum eller undervisningen. Måske vil Rudolf Steiners filosofier 

indgå i 12. klasse (som vi ikke har på vor skole) sammen med andre filosofier, 

når der på dette klassetrin undervises i filosofi. 

På steinerskolen fortæller vi om de forskellige skabelsesberetninger i nordisk 

mytologi, i hinduismen, i den ægyptiske og græske mytologi og selvfølgelig 

også i bibelen. Mere som billeder og opfattelser fra menneskets udviklingshi-

storie end som religiøse beretninger. 

Vi fejrer det kristne årsløb med jul, fastelavn, påske, pinse, Skt. Hans, Skt. Mi-

chael som kulturelle højtider i lighed med, hvad man nok gør i mange af elever-

nes hjem. 

Men grundlæggende er det skolens fornemste opgave, at udvikle frie, hele, 

kreative og selvstændige mennesker med engagement, selvstændig dømme-

kraft og mod på livet. Det ville i den sammenhæng skurre i ørene, såfremt vi 

som skole forkyndte en bestemt overbevisning. 

Jes Juul Lauesen 

Skoleleder 

mailto:kontakt@steinerskolen-8600.dk


Meddelelser fortsætter på næste side! 

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

Vi har haft en stille og rolig uge med sang, leg, eventyr og Lisbeths forrygende madlavning. Vi har heldigvis set solen, og blomsterne 
vokser sig stille og roligt større og større. Lys og fuglefløjt skyder dagen i gang, og det har vi virkelig kunnet mærke på humøret. 

Det vil være en stor hjælp for os, hvis I husker at skrive navn i børnenes tøj, og tjek løbende kasserne for skiftetøj. Tak:-) 

Rigtig god weekend 

Bhkl. - Jytte 

Vi er begyndt at snitte kæppe til kæpheste. Børnene skal have en strikket voksen-sok (uden huller) med i næste uge til hestehovedet - 
kan tit købes i genbrugsbutikker. Der er gang i mange gode lege, hvor alle er med. Moniek Geven har været med til legegymnastik, 
hvor hun lavede forskellige sanseintegrations øvelser, og inden skole/hjem samtaler, finder vi ud af, om børnene har nogle rest reflek-
ser. Dus reflekser, som man skal have i alderen mellem 1-2 år, men som skal være væk igen derefter. Hvis ikke, giver det uro i krop-
pen - svært ved at fokusere, koncentrationsbesvær, svært ved at lære osv. God weekend:-) 

1. kl. - Katrine 

Vi bliver klogere og klogere i 1. klasse. I løbet af ugen har vi mødt en kat, som ville æde alverden. Den havde K med til os. Vi har lavet 
G, H, M og C i bivoks og hilst på de fem himmelfeer igen. Fredag får vi at se, hvad der sker, når vores himmelfeer møder hinanden to 
og to (de skaber Y, Æ, Ø, Å). 

Vi har lavet to formtegningsøvelser – det er stadig svært, men der arbejdes koncentreret. 

Vi har gået rundt om en enebærbusk hele ugen, og i dag har vi talt om, hvad det egentlig er, vi gør i sangen. Og så kan I spørge jeres 
barn om, hvem Gurli med kompot-duftende fødder er. 

Vi reciterer en god blanding af nyt og gammelt. I denne uge Dig og mig og vi to…, hvor vi gradvist har tilføjet flere og flere destinatio-
ner. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er ret vild med Mustafas Kiosk, og vi har derfor reciteret adskillige digte derfra de 
sidste mange uger. Jeg har også lært eleverne nogle af melodierne til digtene. 

Flere af eleverne har færdiggjort deres farveholdere, og de er meget stolte. 

I denne uge har vi haft tysk, og det er altid en fornøjelse. Vi synger og tegner og leger. 

Der har i denne uge været noget mere ro på end tidligere, og der er rigtig mange, som er gode til at række fingeren i vejret og vente 
på tur. Det går i den ønskede retning! 

Torsdag havde vi besøg af Lissa, psykolog fra PPR, som skulle hjælpe mig med at se klassens dynamik med nogle andre øjne end 
mine. Det var meget givende. 

Kan I ha’ en rigtig go’ weekend og så på gensyn til de herlige unger på mandag. 

Kh. Katrine  

2. kl. - Heidi 

Vi knokler på med tabellerne og tier-venner. Det optager dem lige nu, og i går fik vi først sagt morgenvers kl. 9.00, fordi alle straks 
kastede sig over regneopgaverne! Det er skønt at opleve. Jeg har fundet nogle sjove labyrinter med tiervennerne, hvor man skal finde 
de plusstykker, der giver ti, og de felter skal man farve. Så er det sjove jo at se, om man kan finde hen til udgangen af labyrinten! Og 
det kan langt de fleste. Jeg har også fundet tyver- og tredivervenner, som nogle har kastet sig over. 

En anden udfordring er kakuro, som er en slags regne-kryds og tværs. Det er noget sværere, men der er to drenge, som har taget 
udfordringen til sig og synes, det er sjovt! (Det hører dog til 3. – 4. klasses niveau i matematik.) 

Vi hører nogle små sagn om mangt og meget. Blandt andet ”Hvordan sneen fik sin farve”, og de små historier siger meget om dyrene 
og planterne, som jo genspejler sig i børnene. Rosen ville ikke give sneen noget af sin farve, for sneen bed med sin kulde i dens fine 
blade, og så stak den med sine torne! Men den lille vintergæk var gavmild, og hvis man ser godt efter, kan man se en lille grøn plet på 
vintergækkens klokke. Måske er det der, den skabte lidt af sin farve for at give den til sneen? Det er så fine billeder, som vi nogle gan-
ge refererer til, når nogen kommer til for eksempel at gøre gengæld i et frikvarter. Så må man passe på ikke at komme til at stikke 
med sine torne! Man må hellere give lidt af sig selv ligesom vintergækken og vise omsorg. ;-) 

God weekend.  

3./4. kl. - Henriette 

Vi får fortalt nogle gode- grumme- og sjove historier  fra nordisk mytologi. 

Vi får hver dag tegnet et billede fra historien, nogle dage helt efter den og andre dage med tegningen som symbolik på den. 

I dag er vi startet på tabellerne som øve punkt i timerne, hver dag kommer en elev op, (frivilligt i starten) siger en tabel 1-7, og får 
spørgsmål fra klassekammeraterne. :-) 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 



Ugen, der gik: 
I hovedfagstimerne ’stresser’ jeg  (lidt)  mine elever ved at have; 15 minutters læsning og 10 minutters regning, vi bliver efterhånden 
gode til både at læse, at skrive og at regne. 

Husk nye datoer kommer, på byggeperioderne, når vandet har trukket sig væk. 

God weekend knzHenriette. 

Der er godt gang i Lilleholdet igen efter mit sygefravær. Det går godt, og i næste uge har jeg en aftale med Moniek, der vil vise mig, 
hvilke sanseintegrationsøvelser, jeg kan supplere med. Det glæder jeg mig til. Mere om det senere. 

Rigtig god weekend :-) 

Kh Maiken 

5./6. kl. - Frank 

Vi har fået sejlet Odysseus i snart 10 år. Vi har hørt om hans møde med Kirke, Kalypso, Solguden, Teiresias i dødsriget, Kyklopen 
Polyfemos og er nu landet hos Faiakerne. I næste uge kommer Odysseus hjem til Ithaka, sin elskede kone Penelope, og søn Telema-
chos. Vi er ved at blive noget bedre til at skrive resumé og genfortælle selvstændigt. Jeg hjælper stadig meget med stikord på tavlen, 
og sætninger, men skrivearbejdet går stødt fremad. Det stiller store krav til nogen, at kunne nå det hele. 

 I matematik har vi arbejdet med procent. Vi er ved at kunne finde 1% af noget, og dermed godt på vej ind i den egentlig procent reg-
ning i.e. 17 % af 465 er? 

Fredag havde vi en lang dag med kost. Børnene tog godt i mod snakken. I skrivende stund er oplægget endnu ikke færdig i klassen. Vi 
forsætter efter pausen. 

I idræt har vi spillet basketball og hockey. 

I næste uge kommer der ikke meget nyt. Mere engelsk grammatik. Mere procent regning og store gangestykker. Odysseus skal sejles 
helt hjem, og vi genfortæller og genfortæller. 

Hav en dejlig weekend. 

Kh Frank 

7./8. kl. - Frederikke 

Denne uge har været præget af sygdom og brobygning. Vi har lavet lidt ekstra forsøg, og har haft mere tid til at skrive ind i hæfterne. 
Nogle er fint med, og andre har slappet lidt for meget af et par uger – så er der meget at samle op på. Brug gerne lidt af weekenden på 
at skrive ind i hæfterne, så vi mandag kan starte på forsøg med fedt og få dem skrevet ind. Hæfterne afleveres fredag. 

Rigtig god weekend 

Kh Frederikke  

9. kl. - Uffe 

Vi har i denne uge beskæftiget os med geografi. I denne uge har det stået på almen viden indenfor faget. Det er der virkelig nogen, der 
har brug for. Efter praktikken skal vi tale om meteorologi, og til sidst kommer det til at handle om Island. 

God weekend Uffe 

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! 

Indkaldelse til årsmøde onsdag den 15. April 2020 kl. 19-21 
 

Kom til årsmødet og bliv opdateret på, hvad der sker på skolen. Man må meget gerne komme til mødet, selv om man 
ikke ønsker at blive valgt til bestyrelsen, men bare ønsker at høre, hvad der sker på skolen. 

 

Det er vores indtryk, at mange vælger ikke at stille op til bestyrelsesarbejdet, enten fordi de tror, det er meget tidskræ-
vende, eller at de ikke har den nødvendige viden, der skal til for at være med i bestyrelsesarbejdet. Der er ingen særlige 
krav til, hvad man skal vide noget om, og man er i høj grad selv herre over, hvor meget tid man vil lægge i arbejdet. Så 
kom endelig til mødet, også selvom I er i tvivl. Arbejdet i bestyrelsen vedrører ting, der berører hele skolen også Yggdra-
sil, så har du børn i Yggdrasil, er du også velkommen til at stille op. 

 

Forslag til punkter til dagsorden til årsmødet den 15/4 skal være formanden i hænde senest den 20/3, ligesom vi også 
meget gerne vil høre fra jer, hvis I overvejer at stille op til bestyrelsen, og har eventuelle spørgsmål til bestyrelsesarbej-
det. I kan sende det til: lone@uhrskov.net eller kontakte mig på tlf. 40977204. 

I er selvfølgelig velkomne til at komme med spørgsmål til alle bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Foreløbig dagsorden til årsmødet onsdag den 15. April 2020 kl. 19-21 

(Vi vil meget gerne modtage forslag til punkter til dagsorden) 

 

Valg af dirigent 

Godkendelse af dagsorden 

Valg af referent 

Valg-og afstemningsprocedure v/ Jes Juul Lauesen 

Formandens beretning v/Lone Uhrskov 

Årsregnskab 2019 v/ Jes Juul Lauesen 

Pædagogisk indslag (mere info om det når endelig dagsorden kommer ud ca. 14 dage før årsmødet) 

Beretning om tilsyn v/ tilsynsførende Thomas Grandahl 

Valg af tilsynsførende 

Eventuelle forslag til punkter 

Valg til bestyrelsen 

Eventuelt 

 

 Vi glæder os til at se jer! 

 

På vegne af bestyrelsen på Rudolf Steiner skolen i Silkeborg 

Lone Uhrskov 

VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT 

VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT 

mailto:lone@uhrskov.net


 

Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Opråb til politikere (private daginstitutioner bliver overset) 

Den seneste uge har der været massiv pressedækning efter regeringen har besluttet at afsætte 500 mio. kroner til mere personale i dagtilbud for 

0-5 årige. Dog kommer midlerne ikke de private daginstitutioner til gode – og hermed de 147 daginstitutioner, der er koblet til friskolerne.  

 

Tiden er derfor kommet til at slå ganske kraftigt på tromme og yde en særlig ”lobbyindsats”. Derfor vil vi gerne – i samarbejde med Daginstituti-
onernes Landsorganisation (DLO) - opfordre forældrene i de mange private daginstitutioner til at råbe op. Forældrene i private daginstitutioner 
har til sammen rigtig mange børn, der ikke får del i de aftalte midler, og forældrene udgør til sammen rigtig mange skatteydere og stemmebe-

rettigede borgere. 

  

Vi har derfor skrevet et mail-udkast, som I gerne må bruge, når I kontakter såvel folketingspolitikere samt det politiske bagland lokalt/regionalt. 
I kan naturligvis rette til i nedenstående, som I vil. Det vil være godt, hvis opfordringen kommer hurtig ud – mens der er medieopmærksomhed på 

emnet. 

  

Skabelonen er lavet til forældre, men ledere og medarbejderne kan bruge de samme argumenter og skrive det fra egen synsvinkel – måske endda 

tilsat flere perspektiver om dét at arbejde i en privat daginstitution. 

  

Teksten kan copy-pastes direkte over i en mail, og I er også velkomne til at nøjes med de afsnit, I særligt føler er relevante – og evt. slette an-

dre. I kan skrive om alt det, I vil, da det skal være et brev fra den enkelte medarbejder eller forælder til den politiker, I nu vælger at skrive til. 

 

Vi arbejder desuden på et faktaark vedrørende emnet, som forventes at kunne sendes til jer i næste uge.  

  

Skabelon til politikermail: 

*** 

Kære [politiker] 

  

Jeg/vi er forældre til et barn i en af de næsten 600 private daginstitutioner, som I med aftalen om minimumsnormeringer har besluttet ikke 

skal have glæde af de ekstra penge til ordentlige normeringer. 147 af disse institutioner er knyttet til friskoler.  

  

I skal vide, at vi er utilfredse med den beslutning, og aftalen er med til at give os overvejelser om, hvor vi skal sætte vores kryds ved næste 
valg. I Danmark plejer vi ikke at gøre forskel på børn, og vi har meget vanskeligt ved at forstå, at I svigter de børn, hvis forældre har valgt en 

privat institution. 

  

Vi har valgt en privat institution, fordi vi mener, at det er den bedste institution for vores barn. Den ligger tæt på, hvor vi bor og personalet i 
institutionen er nærværende og dedikerede. Deres engagement har måske noget at gøre med, at man i en lille institution er med til at bestem-

me på en helt anden måde end i de meget store kommunale institutioner, vi ellers kender til. 

  

Institutionen har også et tæt og godt forældresamarbejde, og man er netop opmærksom på at prioritere bedst mulige normeringer frem for 

administration/bureaukrati som i de kommunale. Derfor hjælper vi også med glæde til og kan se, at fokus er på børnene.  

  

Alle børn, der går i daginstitution i Danmark, har indtil nu fået samme tilskud fra kommunen. Som privat institution har vi mulighed for en 
højere forældrebetaling, men det ønsker vi faktisk ikke, da vores institution skal være for alle. Med jeres aftale har I skabt en situation, hvor 
vi kan være tvunget til at skrue forældrebetalingen op, for at kunne følge med i forhold til de kommunale daginstitutioner, som nu får bedre 
økonomi – endda efter en fordelingsnøgle, der også tæller vores børn. Det synes vi er uretfærdigt og urimeligt overfor forældre, der ikke kan 

betale mere. 

  

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at vores institutioner er underlagt det kommunale tilsyn præcis som alle andre daginstitutioner. Vi kunne også 
sagtens, som de kommunale institutioner, levere et revisorpåtegnet regnskab, der dokumenterer brug af ekstra penge til opnormering af perso-

nale. 

  

Vi opfordrer til, at I ændrer aftalen, så alle børn kan få glæde af bedre normeringer. Vi opfordrer samtidig til, at I fremover sikrer, at alle 

børn i Danmark behandles lige. Alle børn har brug for ordentlig voksenkontakt i deres hverdag uanset hvilken daginstitution, de går i. 

  

Venlig hilsen 

xxx 

skriv for eksempel til  

jacob.mark@ft.dk (SF) 

jakob.solvhoj@ft.dk (EL) 

anne.sophie.callesen@ft.dk (R) 

minister@uvm.dk (børneminister Pernille Rosenkrantz-Theil, S) 

uffe.elbaek@ft.dk (AL) 

Se i øvrigt flere argumenter og læs om både private og privatejede institutioner her: Selve aftalen. DLO´s pressemeddelelse om, at normering-
saftalen svigter børnene i de private institutioner, formand Peter Bendix Pedersens debatindlæg i lokale/regionale medier: https://fyens.dk/

artikel/debat-bedre-normeringer-bare-ikke-til-friskolernes-daginstitutioner. 

VIGTIGT VIGTIGT 

mailto:jacob.mark@ft.dk
mailto:jakob.solvhoj@ft.dk
mailto:anne.sophie.callesen@ft.dk
mailto:minister@uvm.dk
mailto:uffe.elbaek@ft.dk
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/feb/200217-politisk-aftale-om-udmontning-af-500-mio-kr-til-mere-paedagogisk-personale
https://www.dlo.dk/nyheder.asp?liste_id=320
https://fyens.dk/artikel/debat-bedre-normeringer-bare-ikke-til-friskolernes-daginstitutioner
https://fyens.dk/artikel/debat-bedre-normeringer-bare-ikke-til-friskolernes-daginstitutioner


 

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 

Kære alle forældre 

I Bestyrelsen vil vi gerne søge diverse Fonde om økonomisk hjælp til forskellige ting! 

Derfor vil vi gerne høre, om der er nogle forældre, der kunne tænke sig at være behjælpelige 

med at søge diverse Fonde om hjælp? Hvis du/I gerne vil hjælpe, bedes I kontakte mig på tlf. 

nr.: 51434284 

Med venlig hilsen 

på Bestyrelsens vegne 

Jan Skou - Nielsen 

  

  

SE HER SE HER 

SE HER SE HER 



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 forkølelse 
 
 
 
Ny gåde: Siden tidernes morgen har vi givet 
babypiger lyserødt tøj på. Hvorfor gør vi det?  
 
 
 
Svaret kommer i nyhedsbrev fredag den 13. 
marts! 

 

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! 

Mandag 09.03.2020 kl. 16.00-17.30 start på kursus II 

Herefter: 16.03+23.03+(OBS minus 30.03)+20.04+27.04+04.05 

SANG PÅ EN NY MÅDE ... 

v/ Nadja Obermöller Svenningsen 

Sammen vil vi gå på opdagelse i det potentiale som den hjertecentrerede klangbevidsthed åbner for os. Vi vil skabe et oplevelsesrum 

for dybe menneskelige kvaliteter, som det at kunne være lyttende og klingende på samme tid. Når vi klingende centrerer os i hjertets 

muligheder, kan vi åbne et kreativt rum, hvor vi kan opleve os i samklang med os selv, vores næste, og samtidig være i samklang med 

helheden. Det er en glæde, som med fordel kan øves i et klingende fællesskab. 

Sansende vil vi fordybe os i vokalernes og konsonanternes skaberkraft. Hvilke dybere perspektiver ligger der i det i fællesskab syn-

gende, sig selv balancerende og klangcirkulerende menneske? Vi deler glæden ved at udtrykke os i kor, og nyder den sjæls-

styrkende kraft i fællesklangen. 

Vi synger enkle årstidssange og kanons. 

Kom frisk og sangglad! 

Nadja Obermöller Svenningsen. *1967. Private sangstudier i New York og Tyskland. Opera-masterclass i Assisi og Rom. Inspireret af 

Rudolf Steiner i sine studier af sang og klang. Uddannet Steinerpædagog og klangmassør. Har arbejdet med HjerteKlangCentrering 

siden 2013. Kirkesanger i Fredenskirken. 

 

Tilmelding senest: 02.03.2020 

Pris: 395.- 

Arr. Nr. 2020-303 

Min. deltagerantal 10 

Max. deltagerantal 12 

   

Onsdag 11.03.2020 kl. 19.30 

BJERGPRÆDIKENEN – KRISTI KRAFT OG LÆRE - VEJEN 

v/ Jørgen Braren Lauritzen 

”Salige er de fattige på ånd, thi i sig selv skal de finde Himmeriget.” 

Mange moderne mennesker savner en kristen lære om bevidsthedsudvikling. I Bjergprædikenen finder vi Kristi kraft og lære – vejen til 

den højere bevidsthed. 

Bjergprædikenen har Kristus med sine guddommelige skaberord strålet ind i vort kronechakra, hvor vi mærker den som dragende, 

positiv karma. Bjergprædikenen rummer den kristne lære om, hvordan vi kan realisere vor højere guddommelige natur. Bjergprædike-

nen er ikke et umenneskeligt moralkrav, en radikalisering af Moseloven, et sexualhad, en 'skamfering' af det stolte og selvsikre men-

neske, men en redegørelse for, hvordan vi kan realisere os på fri, individuel vis ved hjælp af kristuskraften. Bjergprædikenen er vejen 

for den moderne individualist, der på fri og selvstændig vis vil udvikle sin natur. Det er et opgør med enhver ydre autoritet og en tillid til 

det autonome menneske, der lytter til sin 'indre stemme'.  Bjergprædikenen er imidlertid skamferet af dårlige oversættelser. Via vor 

intuition samt Steiners og Tombergs indsigt vil vi arbejde på at finde den autentiske bjergprædiken – Kristi oprindelige visdomslære 

om bevidsthedsudvikling. Vi vil fortolke væsentligste Kristus-ord, herunder saligprisninger og billedtaler – kort sagt finde den røde tråd 

i Bjergprædikenen. Finde vor salige vej til os selv og 'Himmeriget.' 

 

Tilmelding: Ingen 

Tidspunkt: kl. 19.30 

Pris: 85.-/ 65.- 

Arr. Nr. 2020-507 



Klik her for at komme tilbage til forsiden! 

Onsdag 18.03.2020 kl. 19.30 

MUSIKFOREDRAG 

Ulla Erml, klaver – Jørn Bendixen, cello 

Johannes Brahms: (1833-1897) 

Sonate for klaver og viloncello i F-Dur op 99. (1886) 

1. sats   Allegro vivace 

2. sats   Adagio affettuoso 

3. sats   Allegro passionato 

4. sats   Allegro molto 

Jørn Bendixen. *1953. Blev som 16-årig optaget på Det Jyske Musikkonservatorium med cello som hovedfag, med bl.a. Hans Erik 

Deckert som lærer. Studieophold på Alanus Højskolen i Bonn. Udover cellostudiet uddannelse på konservatoriets sanglinje. 

Ulla Erml. *1946. Uddannet som pianist på Det Jyske Musikkonservatorium. Videregående studier på Janacek Akademiet i Brno samt 

hos Guido Agosti i Rom og Tatiana Nikolayeva i Tours. Har i en årrække været tilknyttet Aarhus og Aalborg Universitets musikinstitut-

ter samt Nordjysk Musikkonservatorium som klaverlærer. Klaverlærer ved Århus Musikskole. 

Ulla Erml og Jørn Bendixen har siden studietiden på Det Jyske Musikkonservatorium haft et samarbejde og var begge tilknyttet Musik 

Deltids Seminariet som musikere og undervisere. 

Tilmelding: Ingen 

Tidspunkt: kl. 19.30 

Pris: 85.-/ 65.- 

Arr. Nr. 2020-508 

   

Lørdag 21.03.2020 kl. 10-16.00 

DEN KLIMAVENLIGE GARDEROBE 

Kursus med Inge og Christine Flummer 

Klimabevidsthed, æstetik og et personligt udtryk behøver ikke at være modsætninger. Vi kan give genbrugsmaterialer nyt liv og æste-

tisk udtryk, hvis vi f.eks. bruger dem til reparationer, til at udsmykke tøjet, eller til at lave smykker og accessories af. 

Christine vil vise eksempler på, hvordan en reparation kan blive en del af det personlige udtryk og udsmykke frem for at skænde et 

stykke tøj. Både ved brug af lapper, broderi og måske særligt de smukke japanske sashiko-sting, som har været brugt i århundreder til 

at lappe og forstærke arbejdskimonoer på landet i Japan. 

For Inge er genbrug en leg med restprodukter, som plastikposer, cykelslanger, grønsagsnet, plastikringe og ugeblade. En leg, der 

giver nyt liv til materialer der ellers ses som affald. Hun giver et indblik i nogle teknikker og muligheder for selv at arbejde med disse 

og finde inspiration. 

For både Christine og Inge er genbrug i højere grad en inspirationskilde end en begrænsning af kreativiteten – og det er denne glæde 

og legesyghed de gerne vil dele ud af. 

Medbring gerne selv rester, slidt tøj eller lign. Der vil være materialer til at afprøve de viste teknikker. Medbring madpakke – kaffe/te 

serveres. 

Christine Flummer. *1981. Cand. scient. i agrobiologi. Fysiologisk hundemassør og engageret up-cycler. Indehaver af firmaet Remade 

Bliss. 

Inge Flummer. *1951. Uddannet på Skals Håndarbejdsskole. Læreruddannelse fra Goetheanum, Basel. Mange års erfaring fra hånd-

arbejde og håndværk på Rudolf Steinerskolen i Århus. 

Tilmelding: 13.03.2020 

Pris:  395.- 

Medbring madpakke 

Arr. nr. 2020-305 


