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Kong vinter har nå satt sine spor, 
på naturen vi har her oppi nord, 

er det så nøye at det nå har blitt kaldt, 
når det er vakkert, magisk og hvitt overalt. 
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 Skolen har or-
det: 
 

Fra daglig leder 
Noen er ut og koser seg i marka 

på ski, mens andre sitter og job-

ber inne foran en skjerm. Bilde er 

tatt i dag av min mann på ski inn 

fra Sørkedalen i Nordmarka.  

Da har skolen vært stengt en 

uke, men vi åpner på mandag 

01.02.21 til vanlig tid 8.30 og slut-

ter til vanlig tid. 

Skolene er igjen på rødt nivå, og 

barne- og ungdomsskolen hol-

des helt adskilt, lærere som un-

derviser på barneskolen en dag, 

kan ikke samme dag undervise 

på ungdomsskolen, det løses på 

den måten at enkelte faglærere 

vil ha online undervisning med elevene på ungdomskolen på skolen.  

Ola og Synne vil være med ungdomsskolen gjennom hele skoledagen. Synne 

vil støtte 9./10. i fagtimer som matte og tysk, og Ola støtter 7./8.klasse i alle 

fagtimene utenom tysk.  7./8.klasse og 9./10.klasse vil være helt separate, de 

vil gå inn forskjellige steder, ha ulike toaletter, ulike friminutter osv.  Elevene i 

ulike kohort må holde to meter avstand. 

Jeg sender ut timeplaner som viser hvordan undervisningen foregår, og hvem 

som er fysisk tilstede i timene.  

Barneskoleelevene fra 1.-6.klasse får helt vanlig undervisning, alle lærerne er 

fysisk til stede, og alle timene går som normalt. 

Mandag er det tid for nye perioder, 9./10.klasse skal ha geologi med Ola, 

7./8.klasse skal ha astronomi med Synne, 4.-6.klasse skal ha norsk med Erik, og 

1./2.klasse skal ha norsk med Anniken, vi skal starte med noe helt nytt og det 

er å tegne og skrive fra fortellinger. 

 Til info: Det er myndighetene som bestemmer hvilket smittenivå skolene skal 

være på, og også de som bestemmer om skolene må ha hjemmeundervis-

ning, og ikke jeg.  Jeg prøver så godt jeg kan å løpe etter myndighetene og 

organisere skolehverdagen etter de instrukser jeg får. 

I dag har vi sendt inn en søknad om et samarbeidsprosjekt med fokus på sko-

lehage mellom MNBU, steinerskoler og steinerbarnehager. Får vi midler starter 

prosjektet alt til høsten. 

NB!! Sirkusuken går med stor sannsynlighet ut i uke 7. Vi håper å få til sirkus i lø-

pet av dette skoleåret. 

Riktig god helg til alle, vi ses på mandag.  Anniken   
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Oversiktskalender  

NB: Grunnet den pågående pandemien vil det kunne komme små og store 

endringer. Oversiktskalenderen bør derfor anses som veiledende. For de mest 

usikre prosjektene / arrangementene i «nær» fremtid, vil vi merke med «NB: 

Forbehold om endringer grunnet pandemien».  

 

 

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 8). 

  SFO holder åpent ved behov.  

Husk påmelding / melding av behov i god tid til Haldis. 

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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Glimt fra skolehverdagen: 
Denne uken har alle elevene hatt hjemmeundervisning. I 7./8.klasse har mate-

matikk med excel (regneark), tabeller og diagrammer stått på programmet i 

hovedfag: 
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I kunst og håndverk fikk elevene i alle klassene utfordringen å lage en man-

dala. Her er et knippe av resultatene: 
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