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August er det mykeste myke jeg kjenner, 
denne skjelvende streng mellom sommer og høst, 

denne dugg av avskjed i mine hender. 
 

Dette hemmelig milde innover jorden, 
denne lyende stillhet: Tal Herre, tal! 

Dette lyset som hviler på modningens høyde, 
dveler og synker mot visningens dal. 

 
Disse kvelder da trær er som skygger i skyggen. 

Denne etterårsferd over sted og forstand. 
Jeg har drømt at jeg seilte mot Evigheten, 

og en kveld i august var den første 
besynderlig duse kjenning av land. 

 
Jeg vet midt i alt det jeg ikke vet: 

August er det mykeste myke jeg kjenner, 
myk som sorg og kjærlighet. 

 
 

-Einar Skjæraasen 

http://www.aas.steinerskolem.no/
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 Skolen har ordet: 
 

Fra daglig leder 
Vi har hatt en fantastisk første 

skoleuke, tusen takk til elever, foreldre, 

lærere og andre ansatte!! 

Det har vært god stemning, lite 

konflikter og uro i gruppene. 1, 

2.klasse har oppdaget rette og 

krumme linjer og reist på en gåserygg. 

4.og 5.og 6.klasse har startet skoleåret 

med matematikk og tur i skogen. 7., 

8.klasse har reist til Hellas, og 

9.,10.klasse har startet året med norsk. Nytt av året er at vi har kor for hele 

skolen. 

Vi er i gang med å digitalisere oss via iSkole, hver torsdag kveld vil dere kunne 

gå inn på deres barn på iSkole å finne ukeplan for neste skoleuke, dere vil 

også finne prøveresultater og vurderinger i alle fag på samme plattform. 

Vi ønsker velkommen til alle våre nye lærere som er: Kris Blystad, som skal 

støtte enkelt elever i 10.og 9.klasse og gi gode råde og veiledning rundt 

kommunikasjon og læring, og Magnus Holt, er med-klasselærer i 4.,5.,6.klasse 

og religionslærer, Yasemin Schulz er vikarierende tysklærer til Ruth Breitenstein. 

Yngvild Elvebråten er gymlærer i år, leselærer og vikar for Eivind Karlsen når 

han studerer. Synne Reksten vil ha alle periodene i naturfag og hun vil også 

vikariere for Bengt Myrestøl-Jensen når han er i fødselspermisjon. 

PS! Her kommer en endring!! 

Utedugnadene er flyttet til lørdag 05.09.20 fra klokken 10.00 -16.00. 

Arbeidsoppgaver på dugnaden er:  

 Maling av fasade og karmer. 

 Demontering av flaggstang 

 Arbeide i Skolehagen med Julius  

 Pusse utebord i skolehagen 

 

Påmelding til Eivind.karlsen@steinerskolen.no 

 

Viktige datoer. 

 Fellesforeldremøte tirsdag 15.09. klokken 18.00 -20.00 

 Minner også om høstmarkedet og informasjonsmøte for 1.klasse på skolen 

lørdag 19.09 fra 12.00 -14.00 
 

 

 

God helg! 

Anniken 

mailto:Eivind.karlsen@steinerskolen.no


 3 

Oversiktskalender  
05.09.  Høstdugnad 10:00-16:00 

11.09.  Høstfest i 3.fagtime (13:00-13:55) 

15.09.  Fellesforeldremøte kl 18:00 – 20:00. 

24.09.  Mikaelsspill fremført av hele skolen, kl 19:00. 

27.09.  Motsprøver (halv skoledag, elevene slutter kl 13:00) 

28.09-02.10. Høstferie. SFO åpent ved behov. NB: Husk påmelding. 

22.10-24.10. Steinerskolenes Felleslærestevne. Elevene har fri. SFO åpent ved 

behov. NB: Husk påmelding. 

29.10.  Månedsfest i 1.fagtime (11:10-11:55) 

12.11.  Lanternefest kl 18:00 

21.11.  Julemarked (vil sannsynlig utgå grunnet covid19-pandemien. Mer 

info følger snart). 

20.11.  Adventspiral. 

12.12.  Juleverksted og Luciafeiring. 

18.12.  Siste skoledag. Skolen slutter kl 12:00. Kan endres hvis 

julemarkedet utgår. Mer info kommer. 

21.12-03.01 Juleferie. SFO holder stengt. 

04.01  Første skoledag. 

 

 

Glimt fra skolehverdagen! 
I denne seksjonen av Fredagsbladet vil vi presentere små glimt fra skoleuken. 

Vi starter opp med glimt fra og med neste ukes utgave av Fredagsbladet. 

 

 

IKT-ansvarlig informerer om iSkole 
Et av de mest stilte spørsmålene jeg mottar er «Hvordan får jeg tilgang til 

iSkole?» og «Hvordan logger jeg meg inn på iSkole?». Så i dette nummeret av 

fredagsbladet vil jeg dele med dere hvordan man enkelt logger inn på iSkole. 

Jeg har fått bruke min fiktive sønn Jonas Testdahl, som er «elev» i 6.klassen ved 

skolen, som eksempel og forsøkskanin.  

 

Slik logger du enkelt inn: 

Eksempel-elevens navn er Jonas Testdahl. Han er født 25.juni 2009 og 

personnummeret hans er 12345. 

For å logge meg inn i iSkole som Jonas forelder, må jeg benytte hans 

fødselsnummer på elleve siffer som brukernavn, etterfulgt av #2 (de aller fleste 

fedre har #2 etter barnets fødselsnummer, og de fleste mødre har #1 etter 

barnets fødselsnummer). Siden jeg er Jonas sin far, så må jeg skrive følgende 

som brukernavn for å logge meg inn: 25060912345#2 

Etterfulg av passordet jeg enten har fått tildelt av iSkole eller har laget selv. 

Her er hvordan det vil konkret se ut når jeg har tastet inn brukernavnet korrekt 

på innloggingsiden på https://iskole.net 

 

https://iskole.net/
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I de fleste tilfeller når du er mor, så 

bytter du ut #2 med #1. 

 

Jeg vil i ukene fremover legge inn tips 

og triks for bruk av iSkole i 

Fredagsbladet. Neste uke går jeg 

igjennom hvordan dere finner frem 

timeplanen og hvordan dere kan 

legge inn fravær på ditt / dine barn. 

 

I neste nummer av fredagsbladet vil 

dere få oppgitt 1-2 datoer hvor det vil 

være mulig å kunne logge seg på 

digitalt via Zoom, og få en 

gjennomgang av iSkole myntet på 

foreldre. Vi har ingen DROP-IN kvelder 

i høst grunnet pandemien, og med 

hensyn på smittevern. 

 

Jeg er ellers tilgjengelig både på 

melding via iSkole og på e-post 

thorbjorn.elvestad@steinerskolen.no 

for de som måtte trenge hjelp med å 

komme i gang med iSkole. 

 

Ønsker dere alle en riktig god helg, 

Hilsen Thorbjørn 

 

 

 

 

 

 

Oppdatering av allergier, adresser, samtykke om bilde etc. 
Det er nå tid for å eventuelt oppdatere informasjon vedrørende allergier, 

kroniske sykdommer og/eller endringer i elevens helsetilstand, som er viktig for 

skolen å være klar over. For eksempel, allergi mot nøtter eller bistikk. Nytt av i 

år er at samtykkeerklæringene har blitt bakt inn i iSkole. Neste gang dere 

logger på, vil dere få opp noen spørsmål som dere må samtykke til eller ikke. 

Det gjelder bildebruk i Fredagsbladet (denne publikasjonen), på skolens 

nettside og facebook-side. Ved samtykke vil dere kunne få tilsendt ytterligere 

skjemaer, som må fylles ut og returneres til skolen. Vi velger å gjøre det på 

denne måten for å minke mengden skjemaer og papirer som sendes ut hvert 

år ved skolestart.  

 

Med hilsen kontoret 

mailto:thorbjorn.elvestad@steinerskolen.no
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 Barnehagen har ordet: 
Det er sensommer på Haugtussa, og vi har hatt varme 

fine dager. Kornåkrene er blitt slått, og vi merker at høsten 

er på vei. 

Når vi går mot høsten, så begynner forberedelser til 

vår høstfest, og modent korn er hentet. Etter hvert 

blir det sanger om alt vi får gjennom markens grøde, og 

barna blir forventningsfulle opp i mot vår høstfest 

som er 11. september. 

  

Dugnad lørdag 12. september 

Vi minner om vår dugnad, og vi håper at mange setter av dagen. 

Nærmere informasjon kommer. 

  

Eurytmi 

Vi har vanligvis startet opp med eurytmi i slutten av 

august for barna på Blåne og Alveland. Vi har en eurytmist 

som kan komme til oss, men vi har sammen med henne 

vurdert ut i fra smittevernsituasjon at vi må se det litt an. 

Hun arbeider som eurytmist i en annen Steinerbarnehage 

i Oslo området, og er i blant mange mennesker der, og vi vil 

nødig ta noen risiko i situasjonen vi har. 

  

  

Vi ønsker dere alle en God helg. 

Hilsen kollegiet 

 


