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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

aas.steinerskolen.no

aas@steinerskolen.no

 Skolen har ordet:
Fra daglig leder
Godt Nytt År
Da er vi i gang med et
helt nytt år, og så langt
har året vært dramatisk
både innenlands og utenlands, og til tross for at
vaksineringen av covid-19
er i gang er det mye
smitte. Året har da også
startet med hjemmeskole
for ungdomsskolen. Takket
være at vi kom så godt i gang med hjemmeskole under nedstengningen i våres, og har opprettholdt dette i høst har det gått greit. Lærerne underviser
både online og i klasserommene, det er utfordrende for lærerne, og i tillegg
har vi alltid minst en lærer som er hjemme grunnet forkjølelsessymptomer.
Med nytt år også nye perioder og 1./2.klasse er i gang med å lære tall og
mengde opp til 20, gruppa er heldig som har en student hos seg som kan
kunsten med å telle og lære bort matte på en morsom og leken måte.
4./5./6.klasse har et tverrfaglig prosjekt med fokus på samfunn og individ.
7./8.klasse har matte online og jobber med et matteprogram som heter campus inkrement, et matteprogram som er utviklet til fagfornyelsen med vekt på
dybdelæring og tilpasset opplæring. 9./10.klasse har utdanningsvalg og jobber med å lage jobbsøknader og cv. Det morsomste med det nye året er
snøen, elevene koser seg ute i snøen og akebakken, og de minste elevene synes også skiføret og løypene på skolen er ypperlige.
• Det ville være hyggelig om vi kunne få til et vanlig foreldremøte i februar, og da med et innlegg om steinerskolen sin metodikk.
• Den tradisjonelle sirkusuke i uke 7, vil gå som planlagt, med eller uten
covid-19, men det er mulig at forestillingen må bli lagt ute i skolegården.
• Har noen av elevene problemer med å komme seg inn på Teams ta
kontakt med Thorbjørn, og foreldre som ikke kommer inn på iSkole, må
også si fra til Thorbjørn.
Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god helg.
Anniken
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Oversiktskalender
15-19.02

Prosjektuke (Sirkus).
Forestilling torsdag 18.02 kl 17:30-18:30
Forestilling fredag 19.02 kl 10:30-11:30
NB: Forbehold om endringer grunnet pandemien
22-26.02
Vinterferie (uke 7).
SFO holder åpent ved behov.
Husk påmelding / melding av behov i god tid til Haldis.
02.03
Fellesforeldremøte kl 18:00-20:00
26.03
Påskeavslutning.
29.03-05.04 Påskeferie.
06.04
Påskefrokost(første skoledag etter påskeferien).
NB: Forbehold om endringer grunnet pandemien.
13.04
Foreldremøte (overgang barnehagen til skolen)
29.04
Månedsfest (glimt fra undervisningen) 1.fagtime kl 11:10-11:55
08.05
Vårdugnad (kl 10:00-16:00)
13.05
Kristi himmelfartsdag. Undervisningsfri
17.05
Nasjonaldagen (opplegg på skolen)
NB: Forbehold om endringer grunnet pandemien
24.05
2.Pinsedag har elevene fri
25.05
Pinsemarkering.
02.06
Innskriving 1.kl
04.06
Plandag (NB: Forbehold om endringer. Varsles snarest)
09.06
Foreldremøte med presentasjon av neste skoleår
16.06
Besøksdag for kommende 1.klasse
22.06
Siste skoledag før sommerferien. Skolen slutter kl 12:00. SFO holder
åpent fra kl 12:00.
23-30.06
SFO holder åpent fra 07:30-16:30.
HUSK påmelding til Haldis INNEN 17.juni
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Fra IKT ansvarlig
Majoriteten av de spørsmål som har kommet inn denne uken, kan man selv
finne svar på i de to veiledningene som senest ble sendt ut første uke i desmber 2020.
Jeg har vedlagt de to brukerveiledningene med Fredagsbladet nok en gang.
Jeg oppfordrer til å skrive ut å henge på kjøleskapet med en magnet eller
oppslagstavla med en stift. Eller lagre dokumentet på skrivebordet på datamaskinen, slik at det er lett tilgjengelig, og enklere å huske.
De to brukerveiledningene tar for seg iSkole og Microsoft365. Den første
(iSkole) bør være ganske så selvforklarende. Den andre (Microsoft 365) omhandler elevenes steinerelev-konto, som igjen har p gjøre med epost (Outlook), lekseskriving (Word / Excel / PowerPoint) og undervisning (Teams). I Microsoft365 veiledningen finner dere info om hvordan elevene kan logge inn, tilbakestille passordet hvis man har glemt det og kort hvor man går for å laste
ned Office-pakken, hvis man ønsker å ha den lokalt på maskinen.
Her kommer en liten utdypning til hvordan Office-pakken kan lastes ned, i tilfelle man synes forklaringen i brukerveiledningen ikke er detaljert nok:
Logg inn på startsiden av Micrisoft365 (Steinerelev-kontoen). Enten ved å
logge inn direkte på https://login.microsoftonline.com eller gå til skolens hjemmeside (aas.steinerskolen.no) og klikk på «Microsoft 365 (logg inn) på menyen
øverst på skjermen (bruker du mobil / nettbrett) må man klikke på ikonet med
tre streker øverst på skjermen for å få tilgang til menyen. Punktet du leter etter
et siste meny-punkt på lista.
Åpne "Microsoft365 - brukerveiledning enkel.pdf", på side 1, punk 4 står det
hvordan man får tilgang på Office. Klikk på "Installer Office" som instruert, deretter "Installer programvare". Dere skal da få opp et nytt skjermbilde som lar
elevene installere Office.
Jeg får dessverre ikke sendt flere skjermbilder for å detaljstyre prosessen fordi
jeg allerede har Office installert på min maskin, men noen skjermbilder har jeg
vedlagt nedenfor. Der jeg får valget "Skype for Business", skal dere også få
opp Office-pakken når den ikke er installert på maskinen.
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Det er også mulig å bruke Office-pakken direkte i nettleseren (se nedenfor for
hvor man klikker for de forskjellige programmene):

For å laste opp hjemmearbeid så kommer det litt an på hvilken modell de forskjellige lærerne har valgt, men de fleste bruker oppgave-funksjonen i Teams,
og den får man tilgang til ved å gå inn i sin klasse på Teams.
Deretter velge oppgaver øverst (se rød sirkel) under kanalen «Generelt»:

5

Hvordan elevene leverer oppgaver der, kan dere se demonstrert på denne
videoen (fra ca 18 sekunder inn, så vises Oppgave-skjermen):
https://web.microsoftstream.com/video/1ade4b5f-283f-4d38-b17ce68118ccc28c?channelId=4941845d-0774-4db0-95dc-534937fc3245
I tillegg har alle lærere nå fått tilgang til et test-team i Teams, som de kan
bruke for å kurse elevene i hvordan levere oppgaver. Kurset gis enten til hele
klassen eller elevgrupper, og bestemmes av klasselærer og faglærer i samarbeid.

Jeg anbefaler å lagre dette på et tilgjengelig sted så det er lett å finne tilbake til. Skulle dere – elever eller foreldre – ha problemer med å logge inn eller benytte iSkole / Teams, så kontaktes jeg på e-post thorbjorn.elvestad@steinerskolen.no eller mobil 92605623 (mer at jeg kan være noe utilgjengelig per
mobil mandager og onsdager hele dagen og formiddagen torsdager).
Hvis problemene gjelder innlogging eller glemt passord, så slo opp i de vedlagte brukerveiledningene først. Når jeg kontaktes vedrørende disse problemen så er det disse veiledningene jeg henviser til først. Hvis dere etter å ha
slått opp i brukerveiledningene og forsøkt å følge punktene der, og fortsatt
ikke får løst problemet, så kontakt meg, men husk å nevne at du allerede har
forsøkt å følge brukerveiledningen, så du slipper å få en e-post eller sms tilbake med noe alá:
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«Åpne «Microsoft365 – Brukerveiledning» som er vedlagt Fredagsbladet nr 18, utsendt 9.januar. Punkt Y på side X, vil du finne instrukser for
det du lurer på.

Ønsker alle en riktig god helg.
Thorbjørn
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 Barnehagen har ordet:
Godt nytt år !
Vi håper at dere alle har hatt en god juletid.
På Haugtussa er vi vel i gang igjen, og det med vinter
som vi har ventet på! Barna er så glade for at de kan ake og
leke i snøen. Det er godt at Kong Vinter endelig kom!

Smittevern
Som dere alle kjenner til er det blitt noen innstramninger
omkring smittevernet, og vi håper at dere alle begrenser
antall kontakter fremover, og at det brukes minst mulig
kollektiv transport.
Barnehagen har fortsatt gult smittevernnivå, og det
er godt at vi kan fortsette med det. Kommunene
avgjør fremover om dette må endres til rødt nivå, og det er avhengige
av hvor mye smitte det er i den enkelte kommune.
Vi håper på at vi ikke må over på rødt nivå, og vi takker
dere for samarbeidet omkring smittevernet.

Obs !
Alle må nå sprite hender i garderoben når dere kommer på
morgenen, og på ettermiddagen, og det er fortsatt bare to voksne som kan
være
i garderoben samtidig. Det er fint om dere oppholder
dere kortest mulig tid i garderobene.
Vi ønsker dere alle en god vinter helg.
Hilsen kollegiet
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