
Nettside: aas.steinerskole.no 

Telefon: 64977660 

E-post: aas@steinerskolen.no  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Du virvlende dråpe 
i trass mot kong Vinter 

 
blir kaskader av håp 

mot en kommende vår 
 

Du drypper deg frem 
gjennom islabyrinter 

 
mens kulde og is 

så langsomt forgår.  



 

 2 

Da er det fredag og vi har hatt 

månedsfest med mange fine 

innslag med sang, bevegelse 

og 9./10.klasse fremførte Ro-

meo og Julie på engelsk, sko-

lens lillescene var dratt fram og 

pyntet.  I anledning siste dag 

før vinterferien var det bål i 

«SFO-hagen», og der ble det 

servering sveler som ble stekt 

på takke ute. 

7./8.klasse var på skoletur fra 

mandag til tirsdag for å se på 

stjernene. Stjernene var dekket 

av skyer, men de fikk oppleve 

skøyteglede.  

Vi inviterer til informasjons- og 

foreldremøte for 1.-3.klasse 

08.03. klokken 17.00, med 

presentasjon av 

steinerspedagogikk gjennom 

formtegning og toving. Enkel 

bevertning med kaffe og 

kaker. Informasjonsmøte for 7.-

10.klasse 15.03. klokken 18.00. 

Lærerne på ungdomstrinnet vil presentere seg og fortelle om sine fag og må-

ten fagene legges opp på. Enkel servering med kaffe og kaker. Vi håper å få 

til et foreldremøte i løpet av marsmåned hvor vi alle er fysisk tilstede i rommet. 

Det ville være fint med et innlegg fra en av lærerne på Steinerhøyskolen. Mar-

kus Lindholm er «gjesteforeleser» på noen av våre lærermøter dette skoleåret. 

Han er professor ved Steinerhøyskolen og er inspirerende og fin å høre på. 

Kanskje vil han også være inspirerende for dere foreldre.  
 

Riktig god vinterferie til alle sammen. 

Anniken 
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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».  

 

 

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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