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Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski, 
nå lyser det så fagert i heien. 

Fra ovnskroken vekk -så glad og så fri 
Mot store, hvite skogen tar jeg veien. 

  

http://www.aas.steinerskolem.no/
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Fra daglig leder 
Hurra, hurra, da er 

skolen på gult 

smitte nivå. Nå kan 

lærerne undervise i 

alle klasser igjen, 

og ingen trenger å 

få online undervis-

ning på skolen. Vi 

krysser  fingrene, og 

håper dette er siste 

gang skolen 

stenges og er på 

rødt smittenivå.  Timeplanene er normale igjen, kor og bevegelse på ung-

domskolen gjenoppstår og klassene kan igjen ha friminutter samtidig. 

Klassene er godt i gang med sine nye perioder. På ungdomsskolen har de na-

turfagsperioder, 7./8.klasse løfter blikket opp fra jorden og ut i universet, mens 

9./10 klasse har geologi og senker blikket ned i jorden og opp på jordens 

overfalte. 4.-6.klasse er godt i gang med sin norskperiode med fokus på lesing 

og leseforståelse, samtidig som de jobbe med å få et godt læringsmiljø hvor 

de har fokus på arbeidsro og det å rekke opp hånden hvis man lurer på noe. 

1./2.klasse har for første gang startet med å bearbeide fortellingene skriftlig, 

og muntlig.  

Det er vinter og kaldt og 1./2.klasse har vært ute på skøyteisen i kulden og sol-

skinnet. 

• Minner om at sirkusuken i uke 7 går ut, men at vi prøver å få til en sirkus-

uke i løpet av dette halvåret.  

• Vinterferie i uke 8, SFO er åpent i vinterferien. 

• Vi håper det er mulig å arrangere et fysisk foreldremøte i løpet av mars. 

• 29.05 blir det vårmarked på skolen med salg av egne planter, aktiviteter 

og noe godt å putte i munnen. 

 

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig 

god helg.  

 

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) utgår. Vi forsøker igjen ved en senere anled-

ning dette halvåret.  

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 

  

 

 
 


