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Krystallklare dager, ja nå er det høst 
Sola står lavt på himmelen i øst. 

Bladene gulner på busker og trær. 
Nå kan jeg plukke frukter og bær. 

 
Røyksopp og risker og små kantareller. 

Rognebær, nøtter og ville moreller. 
Sola den gløder på himmelen i øst. 
Krystallklare dager, nå er det høst. 

 
 
 

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

Fra daglig leder 
Da er det fredag igjen og tid 

for å reflektere litt over uken 

som har gått, gi info og 

påminnelser. 

I dag starter jeg med å skryte 

av kollegiet på skolen!! De 

gjør en så fantastisk jobb, med 

elevene, rundt elevene og i 

samarbeid med hverandre. Vi 

har vært gjennom en stor endringsprosess på skolen hvor lærerne har vært 

nødt til å forholde seg til nye strukturer, forventninger og samarbeidsformer. 

Mange lærere har sluttet og noen nye har kommet til, og disse menneskene 

som utgjør skolens kollegium skal sammen stake ut en ny kurs for skolen. Det er 

god stemning på skolen, fornøyde elever og lærere, og rundt om på skolen 

foregår det mye spennende undervisning. Hvis vi gløtter på døren inn til 

7./8.klasse, vil man oppdage at gamle Hellas er vekket til liv igjen gjennom 

fortellinger og illustrasjoner, går man videre innover i gangen vil man komme 

til 9./10.klasserommet og der befinner man seg plutselig i det norrøne blant 

jotner og guder, og i selve Trymskvida. Går man så opp i 1.etasje og inn i 4.-

.6.klasse vil man bli forundret over hvor stille elevene sitter og jobber 

konsentrert med sine regneoppgaver. Ut i skolehagen vil man finne 1./2.klasse 

ivrige med å høste inn fra markens grøde, epler, rips, sortsurbær, kål og 

gulerøtter som skal i gryter og kar, og forvandles til godsaker som skal spises 

og selges på høstmarkedet.  

Mikaelispillet har vært en tradisjon på skolen, og det blir også Mikaelispillet i år 

til tross for covid-19. Med bearbeidet manus og spilleplanen klar starter alle 

klassen å øve på spillet fra mandag av. Thorbjørn er både manusforfatter og 

regissør, og inspisient!! 

Nasjonale prøvene vi starter med de nasjonale i uken som kommer, det er 5.8. 

og 9.klasse som tar nasjonale prøver i fagene lesing, matte og engelsk. 

Dugnad minner om dugnaden neste lørdag 05.09. fra 10.00 -16.00. Meld dere 

på til Eivind.Karlsen@steinerskolen.no   

Foreldremøte 15.09. fra 18.00 -20.00, felles for alle klassene i gymsalen. 

mailto:Eivind.Karlsen@steinerskolen.no
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Høstmarked lørdag 19.09 fra 12.00 -14.00, med informasjonsmøte om neste 

skoleårs 1.klasse 

PS!! Husk å logg dere inn på iSkole å lese ukeplanen til barna deres. 

Ukeplanen for neste uke skal ligge ute fra torsdagskveld, fredags morgen. 

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god helg. 

 

Anniken 

 

 

 

 

 

Oversiktskalender  
05.09.  Høstdugnad 10:00-16:00 

08.09.  Digitalt kurs: Hvordan bruke iSkole (for foreldre) – se egen info 

nedenfor i dette Fredagsbladet. 

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. 

 

 

Fritidshjemmet har ordet 
Høsten er i anmarsj, og det kan være kaldt på morgenen og på 

ettermiddagene. Det er også fare for mer regn og ruskevær. Det er derfor 

viktig at elevene har med seg et ekstra skift, og at de har en god og varm 

jakke tilgjengelig på skolen.  

 

Hilsen oss på SFO 
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Digitalt kurs: Hvordan bruke iSkole (for foreldre) 
Tirsdag 8.september kl 18:00-19:30 blir det mulighet å få et innføringskurs i 

bruken av iSkole, myntet på foreldre. Det vil settes av god tid til spørsmål, og 

gjennomgang av problemstillinger som kommer opp på kurset.  

Kurset vil kjøres digitalt grunnet pandemien, og krav om avstand. Kurset vil 

kjøres gjennom Teams eller Zoom. Nærmere beskjed gis til de som er påmeldt. 

For å få tilgang trenger du en invitasjon. Derfor bes påmelding sendes til 

Thorbjørn på e-post thorbjorn.elvestad@steinerskolen.no , merk e-posten med 

«Påmelding foreldrekurs iSkole». Alle som melder seg på vil få en bekreftelse 

på mail, så snart påmeldingen er registrert. Alle påmeldte vil også få en 

instruksjon på hvor og hvordan man logger seg på. 

Dersom du for eksempel sender påmeldingen fra en jobb-mail, men ønsker å 

logge deg på kurset, med privatmail, så er det viktig at du opplyser om hvilke 

mail du ønsker invitasjon til kurset tilsendt. Hvis ikke vil invitasjonen sendes til 

den mailen påmeldingen sendes fra. 

 

På Agendaen står blant annet: 

-Hvordan sende inn egenmelding ved sykdom 

-Hvordan finne ukeplaner / timeplaner etc. 

-Hvordan bruke meldingsfunksjonen. 

 

Kursholder vil være logget inn på kontoen til en egen opprettet testelev, slik at 

det dere ser på kurset, er det dere også vil se når dere logger dere inn. Merk 

at det vil kunne være litt forskjellige timeplaner, ukeplaner etc, avhengig av 

hvilket klassetrinn barnet/ungdommen går i. 

 

Kurset er gratis. 

 

Velkommen 

 
  

mailto:thorbjorn.elvestad@steinerskolen.no
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 Barnehagen har ordet: 
 
Dugnad lørdag 12. september kl. 10. 00- 15. 00. 
Dugnaden nærmer seg og det vil bli litt annerledes 

dugnad i år. Barna har jo alltid kunnet være med, 

men av smittevernhensyn kan ingen barn være med i år. 

Mandag vil det komme oppgavelister, som vil bli hengt opp 

på dørene mot lekeområdene, og det er fint om 

dere skriver dere på listene. 

Pga. av smittevern må det bli avdelingsvise grupper. 

Veslemøy og Småspurven er en kohort, så der kan dere 

foreldre arbeide sammen. 

Den største oppgaven i år er å bygge en gapahuk på skogsområdet, 

og vi håper at dere foreldre på Alveland kan ta oppgaven. 

Oppgaver ellers: 

Råtne planker på gjerdet må skiftes ut 

Hageavfall og annet må kjøres til Bølstad 

Bygge sandkasse på Blåne 

Fjerne piletrær som vokser for nærme gjerdet 

Fylle ny sand i sandkasser 

Reparere lekebåten på småbarnsområdet 

Bygge ny sittebenk rundt et tre på småbarnsområdet 

  

Det trengs at flere tar med drill og sag. Vi har en henger, men vi vil trenge 

en til for bortkjøring av hageavfall. 

Det blir ikke laget mat til pausen i år, så alle må ha 

med egen mat og drikke. 

Vi håper på godt vær og en god arbeidsøkt. 

  

Vi ønsker dere alle en god helg. 

Hilsen kollegiet 

 


