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Vinden rusker, 
og regnet plasker ned, 

det danner striper på vinduene 
og det blir vanskelig å se. 

 
Jeg har funnet frem en bok 

og tatt ullsokkene på, 
det knitrer i ovnen, 

høsten er her nå. 

  

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

Fra daglig leder 
Forrige torsdag dro 1. og 

2.klasse på tur til Kongsgården 

på Bygdøy. Det var vakkert 

og kaldt vær, vi fikk en sma-

kebit av livet på Kongsgården 

med alt som lever og gror 

der. Gartneriet på Kongsgår-

den er et besøk verdt der 

man møtes av et osean av 

farger, dufter og smaker.  

I dag og i går har vi hatt «fel-

leslærerstevnet» her på skolen. Steinerskoleforbundet og RSH, Rudolf steiner-

høyskolen har laget mange små filmer med pedagogiske temaer, og en rød 

tråd gjennom filmene er de nye 

fagplanene og tverrfaglighet. Kolle-

giet ønsker seg mer tverrfagligsam-

arbeid. Viktig å integrere de ulike 

fagene inni hverandre og at læ-

rerne samarbeider på tvers av fag-

felt. I løpet av dette skoleåret vil det 

bli satt opp to teaterstykker og et 

sirkus på skolen, her blir musikk, sce-

nografi, litterære og det dramatur-

giske blandes, og dette er tverrfag-

lighet i praksis.   

 

Datoer å huske. 

Torsdag 29.10 blir det månedsfest på skolen 

Torsdag 12.11. klokken 18. er det lanternefest for 1.2.klasse. 

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

 

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

12.11.  Lanternefest kl 18:00 

21.11.  Julemarkedet er i år avlyst 

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. 

 

 

Glimt fra skoleuka 
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 Barnehagen har ordet: 
 
Oppe i det fjerne, blinker det en stjerne. 
    Den blinker ned til deg og meg, 
         på vår vakre høstvei. 
  

Vi har hatt våte høstdager, med mye regn. 

Barna har lekt i sølepytter og med vann, dette 

til stor fryd! Men bak skyene lyser det stjerner, 

og barna får høre om stjernene som 

blinker ned til oss i høstmørket. 

  

Vi minner om at vår lanternefest med foreldre er avlyst 

i år, pga. smittevern. 

Det vil bli lanternefest på Alveland og Blåne på dagtid, 

bare for barna i år. 

  

Vi har hatt litt sykdom hos oss den siste uken, men 

på mandag regner vi med at alle er tilbake igjen. 

  

Vi ønsker dere alle en god helg. 

Hilsen kollegiet 

 

 

 

 


