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Så tenner vi to lys i kveld, 
to lys for håp og glede 

De står og skinner for seg selv 
og oss som er tilstede 

Så tenner vi to lys i kveld, 
to lys for håp og glede 

-Inger Hagerup 
  

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

Fra daglig leder 
Da har vi gått inn i den søte 

adventstiden, vi forbereder 

oss til julekonsert, det høres 

englekor, fløyter og piano i 

hele skolebygningen. Vi prø-

ver å lyse opp skolegården 

med bål i bålpannen, lykter 

rundt omkring i skolegården, 

og lys i tuntreet for å ønske jul 

og adventstiden velkommen. 

Vi nærmer oss slutten av et 

skolehalvår, og da er det tid 

for refleksjon over hva halv-

året har brakt med seg av 

læring. Nytt av året er at alle 

elevene på skolen vil få en 

halvårsvurdering som de får 

med seg hjem til jul. Vi har blitt digitale på skolen i løpet av det siste halvåret, i 

tråd med utviklingen i samfunnet. Skolen har nå trådløst nettverk, vi har kjøpt 

inn pc til vært klasserom, pluss at det kjøpes inn et klassesett med pc-er til 

9./10.klasse, vi skolerer oss på skriveprogram for dyslektikere og kurser oss på å 

kunne diagnostisere skrive- og lesevansker. Det vil i fremtiden bli mulig for ele-

ver som sliter med å få til en silkebok med håndskrift og vakre tegninger og 

lage den digitalt.  Fokus på strukturert læring i skolehverdag trenger ikke å stå 

i veien for en kunstnerisk undervisning, for samtidig som vi har hatt mer fokus 

på læring og vurdering har vi også hatt mer fokus på musikk, kor og teater.  
• Minner om at det er foreldremøte på teams for 7./8.klasse på mandag 

fra 18 -19.30. 

• Foreldremøte for nye foreldre og interesserte foreldre til 1.klasse 21/22 

tirsdag i eurytmisalen fra 18 -19.30. Påmelding til aas@steinerskolen.no 

eller 64977660 av hensyn til eventuell smittesporing. 

• Juleverksted fredag 11.12 for elevene i skoletiden med Lucia feiring. 

• Julekonsert i skolegården torsdag 17.12. klokken 17.00 -17.30, garantert 

julestemning. 

• Siste skoledag før jul er fredag 18.12, skoledagen slutter 12.00, SFO til 

16.30. 

 

Anniken 

 

mailto:aas@steinerskolen.no
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Oversiktskalender  

11.12.  Juleverksted (separat for barne- og ungdomstrinnet) og Luciafei-

ring. (kun for elevene) 

17.12. Julekonsert i skolegården. Kl 17:00-17:35 (ca). Elevene møter 

16:45. 

18.12.  Siste skoledag. Avslutning i hver klasse. Skolen slutter kl 12:00. 

 SFO holder åpent fra skoleslutt. 

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) 

 

 

 

 

Etterlysning: 
1. Alle Barbie-dokker som måtte ligge og slenge, enten med eller uten ben/ar-

mer er ønsket til Signe-Lise.  De skal utsettes for matematiske forsøk som sann-

synligvis gjør de så traumatiserte at de ikke kan gis tilbake til opprinnelig eier i 

etterkant. Takk for donasjonen. 

2. Vi ønsker oss gamle (ikke ødelagte), gensere i alle farger og fasonger og 

kvaliteter til årets juleverksted for elevene.  Vi skal lage ugly- x.mas sweaters, 

slik at elevene skal lage de med tanke på å selv bruke dem, eller gis bort.   

De kan gis til Signe-Lise 

 
 

 

 

 

 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC 

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
http://thisblogisnotforyou.com/refashion-it-wool-sweater-to-skirt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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♣Elevene har ordet: 
I denne nye spalten i Fredagsbladet vil vi fra tid til annen publisere tekster, his-

torier eller debattinnlegg skrevet av elevene. Innleggene godtas av faglærer, 

og finner gjerne veien til denne spalten på anbefaling av faglæreren. Redak-

sjonen hverken endrer, forkorter eller sensurerer innholdet, men forbeholder 

retten til korrektur. 

 

 

Er spilling bra eller dårlig for deg? 
 

Hei mitt navn er Philip Valaker. Jeg er 14 år og i norsk fordypning fikk jeg 

velge mellom å skrive et par forskjellige tekster. Jeg valgte å skrive om spil-

ling og om hvordan jeg synes det er bra/dårlig for barn og ungdom å spille 

dataspill. 
 

Avhengighet. 

Først vil jeg snakke om at noen mener man kan bli avhengig. På skolen har vi 

lest en tekst om noen som forsket på spilling(data) og om man kan bli av-

hengige, men det han kom fram til er at man ikke kan bli avhengige men 

man kan bruke for mye tid bak en skjerm og derfor bør man gå ut litt. Det er 

jeg helt enig i, man burde ta pauser hvor man tilbringer tid med familie eller 

venner. Før man skal sove burde man ha en time uten stråling minst for å få 

bra søvn for strålingen påvirker søvnen. Den er ikke like avhengig som gam-

bling og sånn. 
 

Voldelige 

Det er vanskelig å vite om noen kan bli voldelig av dataspill men man vet det 

at det kommer an på personen. Det er ikke alltid lett å vite hvem som kan bli 

påvirket og ikke før det er for sent, men hvis personen er voldelige fra før av 

burde man fikse opp i det en stund før de kan stoles på med spill som GTA, 

Call Of Duty osv. 

 

Læring 

Her i midten vil jeg snakke om at det er mye man kan lære av dataspill og de 

spillene gjør læring ganske gøy. Man kan lære ting som matlaging, matte, 

geografi, moraler, både gode og dårlige, kjemi, språk og økonomi. For ek-

sempel har vi Minecraft Educational Edition for kjemi. Og jeg lærte noen eng-

elske ord av å bytte språk på Minecraft. Og man har penger i mange forskjel-

lige spill. Og noen spill kan lære deg geografi matte eller moraler. Skyrim for 

eksempel som er et spill hvor man sloss mye kan man lære at gode moraler 
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kan man få gode venner og respekt av mens hvis du gjør dårlige ting så kan 

man havne i fengsel og folk er ikke like glad i deg. Men man burde ha alders-

grenser på hvilke spill man kan bruke når. Man kan også i noen spill lære fin-

motorikk og måtte være veldig nøye. 
 

Sosial 

Nå som jeg nærmer meg slutten vil jeg snakke om at den sosiale delen er 

ganske dårlig vil jeg si. Mange er det man kaller ‘’toxic’’ som betyr at de er 

slemme enten i språk: banning, mobbing. Noen kan være ganske slemme 

med å hele tiden sabotere for deg, ødelegge tingene dine eller stjele det, el-

ler drepe deg mye for ingen grunn. Noen spawnkiller som er å drepe noen så 

raskt de popper in i verden eller hver gang de popper in igjen etter å ha død. 

Eller noobkille som er å mobbe noobs med å drepe dem om og om igjen. 

Noob betyr nybegynner men blir ofte brukt på folk i lav level eller med starter 

ting. Selvfølgelig er det jo mange hyggelige folk også.                                                                                                                                                     
 

Ekstra 

Man kan jo også drive med hjerne trim som sudoku spill eller kryssord. Noen 

spill kan være avslappende men vi kan ikke glemme at noen kan være distra-

herende og for mye stråling er jo ikke så bra pga. lyset av skjermen. Den kan 

også hjelpe mot frykt og fobier. 
 

Konklusjon 
Konklusjonen min er det at man kan lære ting eller bli avslappet. Det er mye 

man kan bruke spilling til. Til og med trening kan man bruke det til med spill 

som beatsaber i VR. Men man kan ikke glemme at man MÅ ta pauser og gå 

tur eller tilbringe tid med familie, venner og være sosial. Man må også huske å 

skru av dataskjermer en time før man skal sove minst. Det sosiale er ikke den 

beste. Og det er ikke så veldig avhengige som gambling og andre sånne dår-

lige ting. 

 Kilder 
https://www.newscientist.com/article/dn4292-computer-games-can-treat-phobias/ 

 

 

 

  

https://www.newscientist.com/article/dn4292-computer-games-can-treat-phobias/
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 Barnehagen har ordet: 
 
En vinterdag så stille  
og snøen laver ned. 
På himmelen ses en stjerne 
som snart gir julefred 
 
Vi håper på å se både snø og  
stjerner på himmelen igjen, etter mange  
våte og mørke dager. 
Vi håper også på julefred for  
alle i år, etter alle utfordringene 
vi har hatt igjennom året. 
 
Vi er veldig glade for at alt har gått bra på  
Haugtussa i høst, og vi takker dere foreldre 
for samarbeidet omkring smitteverntiltakene. 
Vi er lei for at det ikke blir juleavslutninger 
i år på avdelingene, men av smittevernhensyn  
kan vi ikke samles. 
Barna på Alveland og Blåne gleder seg over  
å spille julespill om dagen, og det blir også 
førjulsaktiviteter på alle avdelingene, men  
pepperkakebaking blir det ikke i år. 
Vi får glede oss over det vi kan gjøre sammen med barna. 
 
Vår siste barnehagedag før jul er tirsdag 22. desember, 
og vi starter opp igjen tirsdag 5. januar.  
( Mandag 4. januar har personalet plandag) 
 
Vi ønsker dere alle en god adventshelg 
Hilsen kollegiet 
 


