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Jeg snører min sekk 
og spenner mine ski. 

nå lyser det så fagert i heien 
 

Fra ovnskroken vekk 
så glad og så blid 

mot den store hvite skogen 
tar jeg veien. 

http://www.aas.steinerskolem.no/
mailto:aas@steinerskolen.no
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 Skolen har ordet:  
Fra daglig leder  

Mandag 18.01 skal alle elevene 

tilbake til skolen, hjemmeskolen for 

ungdomsskolen oppheves. 

Etter samtale med kommunelegen 

har vi fått lov til å åpne 

ungdomsskolen på mandag under 

betingelse av at smittevernstiltakene 

for rødt nivå overholdes. 

Steinerskolen i Ås er en barne - og 

ungdomsskole med lærere som 

underviser i alle klasser på skolen, 

noe som kompliserer organiseringen 

rundt undervisningen når smittenivået er rødt på ungdomsskolen. Vi ønsker å ha 

ungdomsskoleelevene på skolen hver dag, og skal vi få til det må elevene få noe digital 

undervisning i skoletiden på skolen. Timeplanen vil stort sett gå som normalt bortsett fra 

at to fag går ut, fagene er bevegelse og kor og som et resultat av dette vil eleven i 

7.8.klasse slutter 13.00 på onsdag og torsdag, og 9.10.klasse vil slutte 13.00 på torsdag. 

7.8.klasse har matte og IKT i hovedfag i uke 3 og 4, hovedfaget går nesten som vanlig 

med to lærere fysisk tilstede og en lærer online. I engelsk, matte, norsk, religion, gym, 

håndarbeid og klassens-time vil elevene ha lærere som er fysisk tilstede i klasserommet. 

Tysktimene vil være online.  

9.10.klasse har engelsk med Ane i hovedfag i uke 3 og 4, og hovedfaget går som vanlig 

med læreren i klasserommet. Engelsk, norsk, klassens-time, håndarbeid og gym går som 

vanlig med lærere fysisk tilstede. Matte, tysk, fordypning norsk og religion undervises 

online i klasserommet. Alle elevene i 9.10.klasse skal ha tilgang på pcer i klasserommet.  

1.2.klasse lærer seg menger og tall opp til 20, mens 4.5.6.klasse har samfunnsfag og 

lærer kunsten å være sammen, og å gå i takt. 

På barneskolen vil undervisningen gå som normalt, elevene vil ikke ha noe online 

undervisning. Friminuttene og møtepunktet om morgenen blir de mest krevende 

situasjonene i løpet av skoledagen i forhold til smittevern. Vi kommer til å øke 

bemanningen om morgenen slik at vi har to voksene ute som tar imot elevene 

istedenfor en voksen. Ellers går livet på skolen ganske normalt med undervisning, aking 

og lek ute i friminuttene, men vi gleder oss til covid-19 er over å vi kan gjøre alt vi vil, som 

å ha sirkus uke med sirkusforestilling.  

 

 

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 

 

 Barnehagen har ordet: 
Barna på Haugtussa fryder seg i snøen om dagen, 

og det er godt at vi går mot lysere tider. Solen varmer litt 

allerede, men kulden vil nok vare noen dager. 

 

Vi er alle glade for at karantenetiden på Blåne ble kortvarig, 

og vi har hatt god oppfølging av smittevernteamet i Ås kommune. 

 

Vi ønsker dere alle en god helg. 

Hilsen kollegiet 

 


