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I en natt så klar og kald, av en ung og tapper mor, 

i en krybbe i en stall, fødtes håpet til vår jord. 
Så umerkelig, så stille, byens gater helt forlatt. 

Ingen opptog for den lille, lyset kom en vinternatt. 
 

Gjeterne satt rundt sin grue, skremtes opp av lys og lyd. 
Himlen sto i veldig lue, engler sang om fred men fryd: 
Ikke frykt, vær ikke redd, Gud er kommet til vår jord. 

Nå i natt var det det skjedde, gå til barnet og hans mor. 
 

I det stille til de små, bringer Jesus håp om fred, 
og han kommer da som nå fra sin himmel til oss ned. 

Julenatt med lys og glede, minner oss om Gud som kom. 
Evig er han her tilstede, nå står grav og krybbe tom.  

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

Fra daglig leder 
Kjære alle sammen da har 

jeg den glede av å ønske alle 

en riktig god jul og takke alle 

sammen for et intenst, spen-

nende og lærerikt halvår. Når 

vi møtes igjen, har vi lagt år 

2020 bak oss, og vi får håpe 

slutten på en pandemi. 

Før dette skoleåret star-

tet var min frykt at skoleåret 

ville bære preg av mye fravær grunner Covid-19, og hakkete undervisning for 

elevene. Det har det dermed ikke blitt, jeg tror neste vi har hatt mindre fravær 

enn høsten 2019, og mer kontinuitet i undervisningen, og håper det kan bety 

bedre læringsutbytte for elevene. 

Nytt av dette skoleåret er at vi har kor, et kor som øver hver torsdag i 

3.fagtime, vi har også fått oss et «lærer band». Resultatet ble julekonserten i 

går kveld.  Vi ønsket å gi de fremmøtte en fin opplevelse og god julestem-

ning.  

Vi er ikke bare musiske, men også er vi gode på teater. 7.8.klasse satt 

opp «Søstrene Løvhjerte» med Eric Winther som en stødig regissør, manusfor-

fatter, lydmester og scenograf. Grunnet Covid-19 fikk vi ikke lov til å invitere 

publikum inn, men vi har filmet teateroppsetningen som dere vil finne som en 

fil på skolens hjemmeside i løpet av helgen. Der vil dere også finne en lydfil av 

julekonserten vår. 

Vi har i år besluttet at alle eleven på skolen skal få halvårsvudering. Tidli-

gere har vi bare hatt halvårsvurdering/halvårsbrev på ungdomstrinnet, men 

fra nå innføres en praksis med halvårsvurdering på alle trinn. Det må under-

strekes at det ikke er snakk om karakterer, men om det vi i steinerskolene kal-

ler vurdering for læring – en sikring for at elevene får den læringen de har rett 

til. Vi hadde håpet å få lagt ut halvårsvurderingene før jul, men alle vurde-

ringene er dessverre ikke helt ferdige ennå derfor blir de lagt ut i løpet av de 

første dagene av januar i elevmappene på iSkole. 

Kris Blystad er tilbake etter et lengere sykefravær og har nå klargjort triv-

selsundersøkelser for alle eleven, lærerne og foreldrene. Foreldrene har fått 

varsel om undersøkelsen på sms i dag.  Kris Blystad har hovedfag i sosialpsyko-

logi, og hans rolle på skolen er å følge opp elevenes psykososiale miljø på sko-

len og veilede lærerne i dette feltet. Han vil framover løfte opp inkluderende 

skolemiljø gjennom å jobbe aktivt med smart oppvekst. 

 

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god jul og godt nytt år. 

 

Anniken 
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Oversiktskalender  

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) 

  

 

 

 

  

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
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Gjensyn med julekonserten torsdag 17.desember: 
Fikk du ikke med deg julekonserten torsdag 17.desember? Du kan høre opp-

tak av konserten her: 

https://soundcloud.com/sjof-oern/julekonsert-med-skolekoret 

 

 

Visuelt opptak av julekonserten kommer også på skolens hjemmeside, så snart 

råmaterialet er klargjort for publisering. Det ble dessverre ikke nok tid til å få 

dette publisert før Fredagsbladet gikk i trykken, slik at vi kunne inkludere link 

her. Så følg med å stikk gjerne jevnlig innom skolens nettside https://aas.stei-

nerskole.no i løpet av juleferien, for noen ekstra godbiter på tampen av året. 

 
 
Opptak av Søstrene Løvehjerte 
Det ble gjort visuelt opptak av teaterforestillingen til 7./8.klasse, Søstrene Løve-

hjerte. Dessverre har ikke redaksjonen fått overlevert materialet fra videogra-

fen innen Fredagsbladet gikk i trykken, men så snart redaksjonen får overle-

vert videomaterialet, vil teaterstykket legges ut i sin helhet på skolens 

YouTube-kanal, med link fra hjemmesiden. Vi vil varsle dere når dette skjer. 

Inntil da kan vi anbefale å stikke innom https://aas.steinerskole.no ved jevne 

mellomrom gjennom juleferien for noen ekstra godbiter på tampen av året. 

 

 

 
Fra alle oss, til alle dere, 
GOD JUL 
  

https://soundcloud.com/sjof-oern/julekonsert-med-skolekoret
https://aas.steinerskole.no/
https://aas.steinerskole.no/
https://aas.steinerskole.no/


 5 

 Barnehagen har ordet: 

 
 

Fredagsblad-redaksjonen ønsker alle barn, foreldre og ansatte i Haugtussa 

Steinerbarnehage en riktig god jul. 

 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND 

https://www.ramonasvoices.com/2012/12/merry-christmas-make-joy-not-war.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

