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Hjertet mitt
Jeg bar alltid hjertet mitt nakent
utapå meg som ei lydende bjelle.
Men hjertet var ikke smidd
av jern og messingbrás
som bjella, derfor
rispet jeg så lett sund det
inni livets snatt og snar.
Barnåler
og måsabøss
og blar av ville drømmer
klisser i det størknete blodet.

Hans Børli

Velkommen
Kjære alle sammen og velkommen tilbake etter en lang sommerferie. Vi har hatt
en fantastisk start på det nye skoleåret med glade elever og lærere og en sol
som har ønsket oss velkommen hver morgen.

Vi har hatt en stor vannlekkasje på skolen i sommerferien som har ført til at gulv
og panel på vegger er revet.
Det er snakk om tre klasserom som skulle huset 1.klasse, 2.3.klasse og
4.5.6.klasse. Disse klassene er nå plassert ut i nybygget. 4.5.6.klasse har
klasserom i eurytmisalen og 1.2.3. klasse er i fysikkrommet og på SFO.
Rommene med vannlekkasje skal tørke i sju uker før videre arbeid kan starte.
Skolen trenger vedlikehold pluss at vi har et ønske om å ferdigstille nybygget.
Lånesøknad er sendt til kommunen og vi innhentet anbud fra håndverkere.
Skolen er i to år fremover knyttet til NMBU sitt skolehagekurs og vi håper det vil
inspirere oss til å lage det vakker og frodig rundt oss ute.
Vi har to nye lærere dette skoleåret og den ene er Alex Nelson som skal være
pedagogisk leder på SFO og engelsklærer på barneskolen og ungdomsskolen.
Hans oppgave i engelsktimene på ungdomsskolen er å støtte de elevene som
har krav på litt ekstra, Ane Haukebø Aasland vil fortsatt være ansvarlig for
undervisningen, den andre nye læreren er Martin Hansson.
Han skal være faglærer blant annet i matematikk sammen med Signe-Lise
Granlien, pluss at han skal være vikar for Magnus Holte, når han går ut i
fødselspermisjon i vårsemesteret.
Nytt av dette skoleåret er at 7.8.9.10. klasse har rullering mandag og fredag, 3.
og 4.fagtime. Rulleringsfagene er håndverk med Yngvil Aspdahl og Eivind
Karlsen, mat og helse med Martin Hansson, data med Thorbjørn Elvestad og
musikk med Ane Haukebø Aasland og Magnus Holte.
Fra dette skoleåret har ungdomsskoleelevene utdanningsvalg en time i uken
med Kris Blystad. Kris Blystad er skolens rådgiver og vil spesielt følge opp årets
10.klassinger med tanke på skolevalg neste skoleår. 7.8.klasse drar på leirskole
til Soleggen i uke 39. Elevene har med seg, Signe-Lise Granlien og Julius
Maske. Daglig leder på Soleggen er Synne Reksten, som jobbet på skolen
forrige skoleår.

Viktige datoer:
Tirsdag 14.09.21: Klassedelte foreldremøter
Lørdag 18.09.21: Høstmarked fra 12.00 -14.00 obligatorisk frammøte for elever
og lærere. Høstmarkedet er viktig både for å promotere skolen, men også en
mulighet til å få inn et økonomisk bidrag til leirskolen og jordbruksuken. Det blir
info om 1.klasse og ungdomsskolen.
16.10.21 Høstdugnad fra 10.00 – 15.00. Mer info rundt dugnaden kommer fra
Eivind Karlsen når dagen nærmer seg.
11.11.21 Lanternefest for 1-3.klasse fra 17.00 – 18.00.
16.12. Åpen Julekonsert med hele skolen

Jeg kan med glede melde at skolen er tildelt helsesykepleier(helsesøster)
hun vil være på skolen annen hver onsdag og da i fysikkrommet i
nybygget(1.2.3.klasse er da på tur og tar sin undervisning ute og på SFO).
Her kommer info fra henne og ønske fra meg om en fin helg:
Hei alle foresatte,
Jeg heter Kikki og er ny helsesykepleier på Steinerskolen i Ås. Planen er at jeg
skal være tilstede på skolen annenhver onsdag, full dag. Det er mulig det vil bli
endringer på hvilke dag jeg skal være der, men da vil dere orienteres om dette.
OBS: Frem til høstferien vil dagene variere noe pga oppgaver som skal
gjennomføres i forbindelse med vaksinering. I dag har jeg hilst på alle elevene
som var tilstede på skolen. Det var veldig hyggelig!

Elevene som går i 2 trinn, 7 trinn og 10 trinn har fått med seg samtykkeskjema
for vaksinering i sekken. Vaksinering vil finne sted på skolen 20 september.
1. klassingene har fått med seg to skriv i sekken sin som jeg ønsker at dere
foresatte ser gjennom og fyller ut. Elevene i 1. trinn vil også bli kalt inn via
Digipost til 1. klassesamtale med meg og foresatte etter uke 40.

Takknemlig om skjemaene fylles ut, signeres og returneres til skolen snarest
mulig ☺

Min kontaktinformasjon er:
Mobil: 95 93 96 78
Mail: kristine.holtan@as.kommune.no
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