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For alt det som ikkje skal leva,
September held fest i kveld
Med logande røsslyng-bundlar
Kasta i avdagens eld
For alt det som vetren skal gøyma
For alltid, september finn
Fram att ei sumarkåpe
Og dansar i sumarvind
Og ber fram med mjuke rørsler
Si grøde av raude bær.
Det er hausten si hand – men sumarens røyst

Velkommen til bordet ver WWW.aas.steinerskolen.no
len.no

aas@steinersko-

 Skolen har ordet:
Fra daglig leder
Tusen takk for godt oppmøte på
foreldremøtet på tirsdag, vi tar
med oss innspill fra foreldremøtet,
og jobber videre med temaene.
Mye frustrasjon rundt iSkole, både
for lærerne og foreldrene, lærerne,
fordi ikke foreldrene går inn på
iSkole og leser ukeplanene som ligger ute med lekser, og foreldrenes
frustrasjon over og ikke komme inn
på iSkole. Vi håper nå foreldrene har forstått viktigheten av å gå inn på iskole.
Thorbjørn vil igjen i dette fredagsbrevet gi detaljert informasjon om hvordan
dere kommer inn på iSkole, og hvor dere ser ukeplanene, og timeplanen.
Ukeplanen legges ut før helgen. Ukeplanen er en plan over kommende undervisningsuke, og det er der dere også finner leksene
Jeg håper alle klassene fikk valgt klasserepresentant og «julemarkedsrepresentant» på foreldremøtet. Det er FAU-møte nå førstkommende onsdag.
I dag har vi hatt en fantastisk dag her på skolen, vi har hatt høstfest, med teater av 9./10.klasse «Tors brudeferd». Veldig morsomt,
gode replikker, godt spill og gjennomført, vi skjønner
at både regissøren og manusforfatter har samarbeidet godt med skuespillerne. Videre har vi hatt øvelse
av Mikaelsspillet og
vi blir stadig bedre,
og i dag øvde vi med kostymer.
Og så var det selve festen med mais som
var høstet i går av 1. og 2.klasse, gresskarsuppe og musikk. Vi har rett og slett hatt en
festivalstemning på skolen i dag, glade barn
og voksene!!
Minner om høstmarked i morgen her på
skolen fra 12.00 -14.00, med informasjon
rundt 1.klasse neste skoleår, og høsting av
tomater i drivhuset.
Minner også om Mikaelsspillet Torsdag 24.09.
klokken 19.00. Meld deg på hos
klasselærer!!
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Oversiktskalender
19.09.
Høstmarked i skolehagen 12:00-14:00. Inkl informasjon om 1.klasse
24.09.
Mikaelsspill fremført av hele skolen, kl 19:00. Elevene møter 18:30
25.09.
Siste skoledag før høstferien. Elevene slutter iht skoleruta kl 13:00
28.09-02.10. Høstferie. SFO åpent ved behov. NB: Husk påmelding.
09.10.
Motsprøver. MERK! Ny dato
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 uka
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IKT-ansvarlig informerer om iSkole
Slik logger du inn:
1.
Gå til innloggingsiden for iSkole:
https://iskole.net
2.
I feltet brukernavn skriver du inn barnets fødselsnummer (11 siffer) etterfulgt av #1 hvis du er mor /
foresatt 1 og #2 hvis du er far / foresatt 2. Husk ikke
noe mellomrom mellom fødselsnummer og #1/#2.
Se bildet til venstre.
3.
Tast inn passordet du har fått på e-post fra
iSkole, eller på e-post fra skolen / Thorbjørn hvis du
har etterspurt dette.
4.
Klikk deretter på «Logg inn».
Glemt passord?
1. Gå til innloggingsiden for iSkole: https://iskole.net
2. Klikk på «Glemt passord» nederst i venstre hjørne av innloggingsboksen.
3. I feltet «din epost» fyller du ut din egen epost. I feltet «Fødselsnummer»

fyller du ut barnets / elevens fødselsnummer. Husk å huke av boksen for
«Gjelder passord til forelder …». Klikk deretter på «Send passord». Du får
nå tilsendt et nytt passord i klartekst til din e-post. Om du ikke finner en
epost, husk å sjekke i søppelpost. Hvis du ikke får en epost innen 15 min.
Gjenta prosessen fra punkt 3 en gang til. Hvis du fortsatt ikke får en
epost med passord, kontakt skolens IKT-ansvarlig, og be om å få oppgitt
hvilken epostadresse du er registrert med. Slik at vi kan utelukke at du er
registrert med feil epostadresse i iSkole.
4. Gå tilbake til innlogginssiden og logg inn. Se ovenfor for instruksjoner.
Ukeplaner er tilgjengelig i margen til venstre. Det kan stå «Årsplan» på menyvalget, men dette fører også til ukeplanen. Eller du kan klikke på rapport nederst i menyen til venstre, for å få opp valg for utskrift av ukeplan. En nøyaktig
instruksjon med bilder kommer i neste nummer av fredagsbladet.
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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.
Det gjøres et forsøk på å sette opp et nytt kurs i bruk av iSkole for foreldre tirsdag 6.oktober fra 18:00-19:30. Påmelding til Thorbjørn (se e-postadresse ovenfor). De som var påmeldt til kurs forrige gang vil få tilsendt invitasjon til nytt
kurs.
Ønsker dere alle en riktig god helg,
Hilsen Thorbjørn

 Barnehagen har ordet:
Kjære foreldre
Hjertelig takk for den store dugnadsinnsatsen på lørdag.
Det ble gjort veldig mye, og en stor takk til dugnadskomiteen
som hadde større prosjekter i år, med bygging av en benk rundt et tre
på småbarnsområdet, og bygging av sandkasse på Blåne, og gapahuk
i skogen. Vi gleder oss veldig over alt det nye.
Det ble skiftet mange gjerdeplanker i år rundt hele uteområdet, og det ble
klippet mye gress som var blitt alt for langt. Pilen som
hadde vokst langt utover side bredder ble skåret ned, og alt hageavfall
og råtne planker ble kjørt til Bølstad, og det var mange lass! Lekebåten vår
ble også reparert.
Tusen takk til alle.
Arbeidet med gapahuken fortsetter og flere som
ikke kunne komme til vår dugnad har sagt seg villige til å fullføre arbeidet.
Gapahuken blir bygget for penger fra julemarkedskafeen, noe
som ble besluttet av samarbeidsutvalget i fjor. Barna venter spent på å
kunne ta i bruk gapahuken.

Høstferie
Vi minner om at barnehagen har høstferie stengt,
onsdag 30. september, torsdag 1. og fredag 2. oktober.
(Ansatte avspaserer kveldsmøter disse dagene, da vi ikke
har møter på dagtid. Vi legger stor vekt på at det skal være
nok voksne på avdelingene det meste av dagen.)

Korona situasjonen
Vi takker dere for samarbeidet omkring smitteverntiltakene.
Alt har gått bra på Haugtussa så langt i høst, og det er lite smitte i Ås, og vi
håper at situasjonen holder seg stabil fremover også.
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Påminnelse fra styret i Haugerudveien veilag
Styret ønsker at alle skal holde lav fart i Haugerudveien. Det er blitt observert
alt for høy fart, spesielt ved innkjøringen, fra hovedveien, der hvor gangveien
munner ut i Haugerudveien. Der kommer det ofte gående og syklende som
skal krysse veien.
Fint om alle tar hensyn og holder lav fart.
Vi ønsker dere en strålende fin høsthelg.
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.
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Velkommen til høstmarked på Steinerskolen i Ås. Opplev skolehagen, kortreiste produkter fra hagen og informasjonmøte om førsteklasse (13:00-13:30).
Høstmarkedet er åpent fra 12:00-14:00. Velkommen!
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