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I den mørke kveld 
lyser bålets glør 

på en gammel veg 
vi har vandret før. 

 
På en gammel veg 
med så mange spor 
mot det fjerne land 

hvor vår lengsel bor. 
 

Mot den fjerne kyst 
der det tause savn 
i mitt eget bryst 

finner fredens havn. 

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

Fra daglig leder 
Da er det fredag igjen og tid for tilbakeblikk 

over uken som har gått og uken som kommer. 

Denne fredagen skal vi ha motsprøver på sko-

len i forbindelse med Mikaelstiden, motet skal 

prøves. Skolen forvandles til et opplevelsessen-

ter med ulike poster, fra Aladdins flyvende 

tepper til hender som må gjennom drageblod 

for å hente blinkende stener, fart og høyde ut-

fordres, og motet testes i mørket.  I skolehagen 

lages det bål og hver og en må spikke pølse-

pinne før noe pølse kan stekes på bålet.  

De nasjonale prøvene ble avsluttet før høstfe-

rien, og i denne måneden er det tid for kart-

leggingsprøver og trivselsundersøkelser. Til å ta 

kartleggingsprøvene bruker vi kartleggeren.no 

og for å kartlegge trivselen på skolen bruker vi 

udir sine trivselsundersøkelser. 

Ukebrev med lekser, timeplan, info og elevvurderinger blir lagt ut på iSkole. 

Elevene skal ha hver sin elevmappe. Vi ser at mange av foreldrene ikke går 

inn på iSkole og dette er et stort problem som vi prøver å løse ved info i fre-

dagsbladet, åpen linje til Thorbjørn og foreldrekurs. Thorbjørn hadde senest 

satt opp en kurskveld på tirsdag, men det var ingen foreldre som møtte opp! 

iSkole er en viktig plattform for kommunikasjon mellom hjem og skole, og en 

mulighet for foreldrene til å følge med på hva som skjer på skolen faglig. 

ISkole med ukeplaner og timeplaner skulle være med på å gjøre skolehverda-

gen mer forutsigbar for elevene og gi foreldrene en trygghet.  

Høsten er godt i gang og om litt vil vi ha frostnetter derfor jobber vi nå for å 

rydde opp i bedene foran skolen, 

der skal vi sette roser og blomsterlø-

ker, i SFO «hagen» flytter vi druene 

fra drivhuset. Kassene i skolehagen 

skal ryddes, her skal løk og frø settes 

før telen kommer og kassene skal 

dekkes til med vinterdekke, som 
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skal forbedre og forberede jorden på en ny 

vekstsesong. 

 

Da gjenstår det bare å ønske alle sammen en 

riktig god helg og på gjensyn på mandag. 

 

Anniken 

 

 

 

 

 

 

Oversiktskalender  

23.10 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). 

30.11.  Adventspiral. 

11.12.  Juleverksted og Luciafeiring. 

18.12.  Siste skoledag. Skolen slutter kl 12:00. 

21.12-03.01 Juleferie. SFO holder stengt. 

04.01  Første skoledag. 
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 Barnehagen har ordet: 
 
Når de gyldne blader faller ned, ned på jord. 

Når med bjelleklang nå drager ned fra fjellet kalv og ku. 

Da vil Sankte Mikael tenne lyset i vår sjel. 

 

Mikaelsfest 16. oktober på Alveland og Blåne 
Barna er forventningsfulle opp i mot festen, og det forberedes 

med sanger og vers om St. Mikael, som kjempet mot dragen, 

og hjelper prinsessen. 

Det blir stort å bli utnevnt til ridder, med sverd i hånd! 

 

 

Lanternefesten 11. november 
Det ble besluttet i går at vi ikke kan arrangere vår årlige lanternefest, 

dette av smittevernhensyn. Festen har alltid vært et stort  

høydepunkt for barn, foreldre, søsken og besteforeldre, med  

alle de lysende lyktende og med fløytespill og sanger, så det  

trist at det ikke blir noen fest i år. 

Vi får håpe at vi neste år igjen kan samles på Alveland og Blåne 

og lyse med våre lykter i høstmørket. 

 

Det vil bli lanternefest, men bare for barna i år, på dagtid.   

 

 

Vi ønsker dere alle en god helg 

Hilsen kollegiet 


