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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.

WWW.aas.steinerskolen.no

aas@steinerskolen.no

 Skolen har ordet:
Fra daglig leder
Det er krevende dager for
skolene i disse coronatider,
mye fravær blant kollegiet
gjør at de som ikke er syke
må være fleksible og
løsningsorientert. Fleksible er
vi, noe dette bilde er et
bevis på, bildet er tatt av en
elev i 8.klasse, vi tok med oss
hele 7./8.klasse til NMBU i
går.. 1./2.klasse skulle i
utgangspunktet på universitetet på en utstilling, og da begge lærerne i
7./8.klasse ble syke, tok vi dem med oss. Det var fint. Morsomt å se samspillet
mellom de små og større elevene når de løste ulike oppgaver.
Hele forrige skoleår lagde Haldis og jeg varm lunsj hver onsdag, det tok slutt
med Corona. Det har vært savnet, og på onsdag startet vi opp igjen med
varm lunsj i skolehagen. Grønnsaker fra skolehagen ble høstet og stekt over
bål. Fantastisk stemning med lærere, elever, sol og idyll.
Ellers er vi så vidt i gang med å øve til Mikaelispillet, og fra neste uke vil vi øve
organisert tre ganger i uken. Mikaelispillet blir vist torsdag 24.09 klokken 19.00
på skolen, elevene kan ta med seg to publikummere hver. Publikum må
holde to meter avstand og alle må vaske hendene med antibac, i tillegg må
alle som vil være med melde seg på i forvegen. Dette er viktig hvis det i
etterkant skulle være slik at noen blir syke med covid-19.
Vi har diskutert litt fram og tilbake angående foreldremøtet tirsdag 15.09, og
kommet fram til at vi ønsker klassedelte møter, det vil si at hver «klasse» har
egne møter. På grunn av smittevernhensyn vil møtene deles opp, slik vi gjorde
før sommerferien, og avholdes i gymsalen og eurytmisalen.
1./2.klasse vil ha sitt foreldremøte i eurytmisalen fra 18.00 -19.00, 4./5/.6.klasse
vil ha sitt foreldremøte i gymsalen fra 18.00 -19.00, og 7./8.klasse vil ha sitt
foreldremøte i gymsalen fra 19.30 -20.30, og 9./10.klasse vil ha møte sitt i
eurytmisalen fra 19.30 -20.30. Vi gleder oss til å se dere alle sammen.
Da gjenstår det bare å ønske alle sammen en riktig god dag og en fin helg
og minner om dugnaden i morgen fra 10.00 - 16.00.
Anniken

2

Oversiktskalender
05.09.
08.09.

Høstdugnad 10:00-16:00
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.

Noen glimt fra skoleuka
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Digitalt kurs: Hvordan bruke iSkole (for foreldre)
OBS: Fortsatt ledige plasser , skulle ikke tidspunktet passe, tips gjerne
Thorbjørn om interesse, så ser vi på muligheten til å sette opp et kurs nr 2!
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

 Barnehagen har ordet:
Høsten har kommet til Haugtussa, og nå synges
det høstsanger på alle avdelinger,
og barna er forventningsfulle opp i mot vår høstfest
som er fredag 11. september.
På Blåne og Alveland synges det om møllen som maler
kornet:
-Suse bruse kjære vind, her på mine vinger.
Lystig våres mølle kan, dreie de store vinger.
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Klippetiklapp – klippetiklapp !
Dreie de store vinger.
På Veslemøy og Småspurven synger
de om grågåsen som flyr av sted når høsten kommer:
-Grågåsen flyr, grågåsen flyr.
Høyt over vann, til fremmede land.

Dugnad
Vi minner om vår dugnad lørdag 12. september kl. 10.00- 15.00
Fint om dere skriver dere på listene over oppgavene som skal gjøres.
Listene henger på utgangsdørene mot uteområdet.
Vi håper på godt vær og en god arbeidsøkt.
Vi ønsker dere alle en god helg.
Hilsen kollegiet

Ordet er fritt
Forfatteren av ethvert innlegg under «Ordet er fritt» er selv ansvarlig for innholdet og opplysninger
publisert i denne seksjonen av Fredagsbladet. Skolen kan ikke holdes ansvarlig for eventuell
feilinformasjon, men vi mottar gjerne tips om du mener et innlegg her inneholder feilaktig informasjon eller
er upassende på en eller annen måte.

Bli speider i Ås
Nå er vi i gang med speiding for andreklassinger og vi har plass til flere!
Vi møtes annenhver torsdag ved Frydenhaug, og vi går på tur i nærområdet
ca. 3-4 ganger i halvåret. Vi har fokus på at barna skal oppleve tilhørighet og
vennskap, og få et positivt forhold til naturen.
Neste møte er torsdag 10. september, kl. 18-19. Kom og bli med!
Ved spørsmål, kontakt oss gjerne på e-post: aasbeverkoloni@yahoo.com
For mer informasjon og påmelding, se
http://1.aas.speidergruppe.org/Beverkoloni
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