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Ett er nødvendig 

Ett er nødvendig – her 
i denne vår vanskelige verden 

av husville og heimløse: 
  

Å ta bolig i seg selv 
  

Gå inn i mørket 
og pusse sotet av lampen. 

  
Slik at mennesker på veiene 

kan skimte lys 
i dine bebodde øyne. 

-Hans Børli 

http://www.aas.steinerskolem.no/
https://hansborli.no/dikt/ett-er-nodvendig/
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 Skolen har ordet: 
 

Fra daglig leder 
Denne helgen ville det vært et 

yrende liv på Rudolf steinersko-

len i Oslo, skolenes årlige jule-

marked ville ha gått av stabe-

len om det ikke hadde vært for 

covid-19, men i stedet har de 

forvandlet lulemarkedet til en, 

julemarkednettbutikk.  Helt det 

samme blir det ikke som å gå 

på julemarkedet, møte gamle 

kjente, lukte julelukter, spise eksotisk mat og kanskje høre en julesang eller to. 

Slik blir det ikke i år, og på vår skole lik mange steinerskoler, har julemarkedet 

uteblitt. Her på skolen har 7./8.klasse begynt å øve til skuespillet «søstrene Løv-

hjerte» som vil ha première siste skoleuke før juleferien, og torsdag 17.12 på 

kvelden blir det utendørs julekonsert med skolens kor. Så vi skal da lage jule-

stemning på skolen til tross for at julemarkedet går ut. 

1 og 2.klasse har adventspiral mandag 30.11 i eurytmisalen på morge-

nen. 

Fredag 13.12 blir det både Lucia -feiring på skolen og juleverksted for 

alle elevene. 

Det begynner å bli kaldt, det er barfrost i bakken og Haldis har tent bål 

om morgenene for elevene og lærerne. Veldig koselig!! Viktig å ta på seg 

varme klær og tykke sko slik at man ikke fryser. Skolen har rustet opp med en 

ekstra lærer i matte fram til jul, og 4.-6.klasse har i tillegg fått en ekstra lærer-

ressurs. 

I går hadde vi et lite kurs om læring i friluft, med Oslo og omland frilufts-

råd. Det var morsomt og inspirerende, to lærere kom til oss for å minne oss på 

hvor gøy og viktig leiken er, i naturen. Jeg håper vi klarer å ta med oss noe av 

det vi lærte inn i undervisningen og ut i friminuttene. 

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

 

 

Anniken 
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Oversiktskalender  
30.11.  Adventspiral. (kun for elevene) 

11.12.  Juleverksted og Luciafeiring. (kun for elevene) 

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

21.12-03.01 Juleferie. SFO holder stengt. 

04.01  Første skoledag. 

 

Vil du ha skolens oversiktskalender på din mobiltelefon eller datamaskin? 

Du finner link for å synkronisere kalenderen på forsiden av skolens hjemmeside 

(eller du kan lime denne inn i din favorittnettleser på din mobiltelefon, eller 

klikke på den: http://aas.steinerskole.no/events/?ical=1&tribe_dis-

play=custom&start_date=2020-08-19&end_date=2021-07-01) 

 

 

 

 

 

 

 Barnehagen har ordet: 
 

Adventshage 
Det går fort i mot adventstid, og fredag 27. november 

er det adventshage for barna på Blåne og Alveland. 

På adventshagen går barna inn i en granbarspiral som 

som er lagt på gulvet, og i midten står det et tent lys. 

Barna bærer et lys som er satt i et eple, og de går inn 

og tenner sine lys, og lysene blir satt på granbarspiralen. 

Vi synger og det spilles på lyre mens barna går. 

Det er en høytidelig stund både for barna og oss voksne, 

og med adventsspiralen går vi inn i adventstiden. 

  

Alle plasser i barnehagen er nå fylt opp og det 

gleder vi oss over. De siste dagene har vi tatt inn 

flere barn, så nå er det 53 barn her på Haugtussa. 

  

  

  

Vi ønsker dere alle en god helg. 

Hilsen kollegiet 

http://aas.steinerskole.no/events/?ical=1&tribe_display=custom&start_date=2020-08-19&end_date=2021-07-01
http://aas.steinerskole.no/events/?ical=1&tribe_display=custom&start_date=2020-08-19&end_date=2021-07-01

