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Det må vera ein stad det blir gøymt det vi lever i lag,
kvar stund vi har lett og drøymt, kvar nykveikt dag,
kvart smil og kvar varleg hand, kvar time av trøyst,
ei røymd som har ævleg minne
og gøymer di røyst.
Det er for stort, det vi har, til å siga ifrå oss.
Ein stad må det setja seg fár og bia på oss,
ein stad eg ikkje kan nemna og ikkje forstår,
bakom dei slokna stjerner og folna år.
-Sigmund Skar

WWW.aas.steinerskolen.no
len.no

aas@steinersko-

 Skolen har ordet:
Fra daglig leder

Mye har skjedd siden vi lukket ned skolen 13.03.20. Nye rutiner har kommet
inn, rutiner som har blitt til vaner, og som nå er en selvfølge, en del av vårt ritual hver gang vi går inn i klasserommet, vi vasker hendene helt automatisk.
Lærerne har sluttet å håndhilse på elevene morgenen, noe vi lærere på steinerskolen har gjort som en del av vårt morgenrituale når vi hilser på våre elever, nå er det slutt og heller ikke det er unaturlig mer. Det er skummelt, hvor tilpasningsdyktige vi er. Det er jo slik at gjør vi det mange nok ganger er det en
sannhet.
Nå i pandemien har jeg dristet meg til å fortsette med noe jeg startet
med mange måneder før pandemien, og det er å lage varm mat til skolen
på onsdagen, nå med munnbind og engangshansker, og tenk elevene har
sluttet å undre seg over munnbindet jeg bruker. Mange holdninger har endret
seg, ikke bare de vi har til hygiene, men også våre holdninger til undervisning.
Våre forventninger til undervisning har endret seg, undervisningen behøver
ikke foregå i et klasserom for at den skal være fullverdig, men kan utføres via
nettet. Det viktigste blir ikke hvor undervisningen foregår, men at det er undervisning. Vi har møtt våre egne fordommer i døren. Fokuset er på elevenes læring og at den undervisningen som gis, på nette, i klasserommet, ute i skolehagen, på tur er fullverdig, at de har utbytte av den undervisningen som gis.
Nye karv har kommet etter pandemiens utbrudd. Skolene må ha en
plan for online undervisning. Undervisningen skal raskt være mulig å forvandles til nettbasert undervisning, og undervisningen i klasserommet skal gjøres tilgjengelig digitalt for elever som er syke eller er i karantene, grunnet corona.
Her på skolen har vi fått lagt opp trådløst nettverk og pc i klasserommene er
snart klare til å brukes, undervisningen vil bli streamet ved elevfravær. PC vil
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også bli et verktøy i undervisningen og et redskap til å overføre undervisning
digitalt når lærere er syk eller er i karantene.
Vi har også her på skolen fått en annen holdning til nettundervisning, trådløsnett og vurdering. Bevisstheten rundt elevenes læring og kravet til at alle skal
få en fullverdig undervisning når de også er borte fra skolen. Under pandemien er det skjerpede forhold med tanke på sykdom. Derfor blir en naturlig
konsekvens av pandemien, at det er mye fravær blant elever og ansatte. Vi
er pliktig til å gi undervisning når elever er hjemme fra skolen, grunnet Coronarelatert fravær. Elevene har også fått undervisning på teams på skolen ved tilfeller der lærere har vært syke. Vi har nå fått tråløst nettverk på skolen og fra
neste uke håper vi at klasserommene har pc og kan streame undervisningen
ved elevfravær. Ved sykefravær av lærer kan også elevene sitte i klasserommet å få undervisning via teams, ved at læreren underviser hjemmefra.
God helg
Anniken

Oversiktskalender
12.11.
21.11.
30.11.
11.12.
18.12.
21.12-03.01
04.01

Lanternefest kl 18:00
Julemarkedet er i år avlyst
Adventspiral.
Juleverksted og Luciafeiring.
Siste skoledag. Skolen slutter kl 12:00.
Juleferie. SFO holder stengt.
Første skoledag.
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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.

Forskning på barns aha-opplevelser i læring
Hei!
Ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har vi nå startet et forskningsprosjekt der vi ønsker å finne kunnskap om aha-opplevelser hos barn, målet er
å finne kunnskap som kan fortelle oss noe om følelser koblet opp mot læring
(dere kan lese mer om det spennende prosjektet
her https://www.sv.uio.no/psi/forskning/prosjekter/AhaChild/). Vil foreldre
ved deres skole bidra i forskningen på barns Aha-opplevelser?

Akkurat nå har vi ute et spørreskjema der vi ønsker å høre foreldres erfaringer
om barns aha-opplevelser. I den forbindelse lurer vi på om foreldre ved deres skole kan tenke seg å bidra. I såfall vil vi bli veldig takknemlig om dere vil
dele lenken til spørreundersøkelsen vår på facebook eller mail. Spørreundersøkelsen finner dere her: http://oslopsych.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bI458WDbOSkRGPr

Med vennlig hilsen
Josefine Haugen
Stipendiat
Psykologisk institutt
Universitetet i Oslo
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