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November 
Planeten Jorden 

duver djupt og tungt 
           i Melkeveiens hvite malstrøm 

        lik hodet til en druknende 
              som flyter opp for siste gang. 

  
Denne øredøvende stillheten 

etter lauvfallet! 
Selv vinden har gitt opp, 

baret stritter grått som hunderagg 
i rimfrosten, jorda 

ligger naken og forsvarsløs, 
himmelen stiger ned mellom granene 

med alle sine stjerner. Du 
stikker deg til blods 

på torner av lys. 
  

Jeg frykter denne larmen 
av stillhet. Jeg hører 

hele verden vånde seg i den. 
De mest gjennomtrengende skrik 

er alltid lydløse. 
-Hans Børli 

http://www.aas.steinerskolem.no/
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 Skolen har ordet: 
Hei alle sammen da har vi gått inn 

i november som er ensbetydende 

med lanternefest på steinersko-

lene. De yngste klassene lager 

lanterner for å lyse opp i mørket. 

Her på skolen skal 1. og 2.klasse 

ha lanternefest i «SFO» hagen 

med bål, sol og måne og stjerne-

kaker, varm saft og eventyr tors-

dag 12.11, klokken 18-19. Vi har i 

år invitert de femåringene som har 

vist interesse for vårt skoletilbud til 

neste skoleår. I 1./2.klasse øver vi 

på lanternesangene i ringen om 

morgenen, lanternene vil snart 

lyse opp de mørke morgenstun-

dene i klasserommet. 
Vi jobber for å være klare på sko-

len til å streame undervisningen ved elevfravær, elevene har hele tiden siden 

skolen ble stengt fått undervisning digitalt ved lærefravær grunnet corona. 

Hvis deres barn er borte send melding til lærerne og si om deres barn er frisk 

nok til å følge undervisningen online.  

Skolen vil også være klar for digitalundervisning om skolene skulle bli stengt. 

Som jeg har sagt tidligere blir vi mer og mer digitale på vår skole, også kart-

leggingsprøvene går nå digitalt. Vi er i ferd med å kartlegge kunnskapene i 

engelsk, norsk og matte. Kartleggingen er primært for lærerne slik at de kan 

møte elevene på det nivået de er faglig. 

Livet er hele tiden i en prosess, også her på skolen. Bengt Myrstøl-Jensen går 

nå ut i førdelspermisjon i fire måneder, Synne Sofie Reksten vil da gå inn i klas-

selærerrollen for ham ut desember, hun vil også ha klassen i hovedfag i fe-

bruar og vil da ha astronomi. Synne er utdannet naturfagslærer fra NMBU og 

hun har i tillegg kompetanse i musikk. Når hun slipper taket som klasselærer 

kommer Ola Strandli inn, Ola er i dag vikar i gym på skolen når, Ingvild Elve-

bråten er vikar for Eivind Karlsen. Ola er utdannet biolog og naturfagslærer fra 

NMBU. Klassen fortsetter som vanlig med sine faglærere i norsk, tysk, matte og 

engelsk. 

Husk å gå inn på iSkole for å lese informasjon fra lærerne og se ukeplanen 

med lekser. Har dere problemer med å komme inn ta kontakt med Thorbjørn 

Elvestad. 

 

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god helg og håp om at vi alle hol-

der oss friske!! 

 

Anniken 
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Oversiktskalender  
12.11.  Lanternefest kl 18:00 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barnehagen har ordet: 
 

Lanternetid   
Det er lanternetid på Haugtussa, og  barna gleder seg til  

lanternefest, selv om det blir en litt annerledes fest  

på Alveland og Blåne i år. 

Hver dag synges det lanternesanger på alle  

avdelingene, om lyset som lyser i høstmørket.  

 

Her går jeg med min lanterne, og min lanterne med meg. 

Der oppe lyser en stjerne, her lyser vi på vår vei. 

Den hane gol, den katt den pep, ha-ha-ha, 

la-bommela, bommela, bom, 

la- bommela, bommela bom, bom, bom. 

 

Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. 

Skinne høyt mitt lys, skinne høyt mitt lys, skinne høyt min lille lanterne. 

Lanterne, lanterne. 

 

Korona situasjonen 
Vi håper på en god senhøst på Haugtussa, uten smittetilfeller og  

karantene situasjoner på avdelingene. 

Med økende smitte i mange områder, har det kommet en del nye anbefa-

linger og nasjonale regler,  

for smittevern fremover, og vi får stå sammen om å følge opp det nye. 

 

Det er ikke noe nytt i forhold til smittevern i barnehager, men det er viktig at  

reglene for gult nivå følges nøye opp av alle: 
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Ingen barn med luftveissymptomer kan komme til barnehagen 

Ingen foreldre med luftveissymptomer kan levere barn i barnehagen 

Er man i karantene kan man ikke levere barn i barnehagen 

Pass på at det ikke blir trengsel ved portene, hold avstand 

Begrens bruk av kollektiv transport 

Begrens antall nærkontaker  

Vask hender ofte 

 

Det er en krevende tid for oss alle, og vi får håpe at smitte 

situasjonen vil bedre seg etter hvert. 

 

Vi ønsker dere alle en God helg, med gode varmende lys 

i høstmørket. 

 

Hilsen kollegiet 
 


