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August er det mykeste myke jeg kjenner,  
denne skjelvende streng mellom sommer og høst, 

denne dugg av avskjed i mine hender. 
  

Dette hemmelig milde innover jorden, 
denne lysende stillhet: Tal Herre, tal! 

Dette lyset som hviler på modningens høyde, 
dveler og synker mot visningens dal. 

 
Disse kvelder da trær er som skygger i skyggen. 

Denne etterårsferd over sted og forstand. 
 

Jeg har drømt at jeg seilte om Evigheten, 
og en kveld i august var den første  
besynderlig duse kjenning av land.  

 
Jeg vet midt i alt det jeg ikke vet: 

August er det mykeste myke jeg kjenner, 
myk som sorg og kjærlighet. 

 
       Einar Skjæråsen   
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 Skolen har ordet: 
 

 
 

Da var første hele skoleuke unnagjort, og vi begynner å komme inn i 

hverdagsrutinene. Sommerferie gjør godt, men hverdag er også fint!  

 

Det er med stor glede jeg ser hvordan elevene møter hverandre om 

morgenen, og hvordan leken og praten går i friminuttene. Det er selvsagt 

noen uenigheter og små drama innimellom, men hovedinntrykket er ro og 

inkludering. Det er flere nye elever i alle klassetrinn, og jeg håper og tror at 

alle har blitt tatt godt imot, og vil finne seg til rette med nye klassekompiser og 

venner.  

 

Jeg er også ny, og jeg må si jeg også har blitt tatt godt imot - både av 

kollegiet, foreldre og elever. Det setter jeg stor pris på, takk! Det er fint å 

oppleve å bli heia på. Det gjør det lettere å senke skuldrene, og stole på at 

det er greit at noen ting tar litt tid. For det er mye å sette seg inn i og mye som 

skal på plass. Men skoleåret har likevel rulla forholdsvis knirkefritt i gang, takket 

være gode planer Anniken la før sommeren og takket være erfarne, fleksible 

og dedikerte lærere. Det er en finfin gjeng som står rundt ungene og 

ungdommene våre!  
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Vi har også to nye lærere ved skolen denne høsten. Olav er klasselærer for 2-

3 klasse og Rasmus er gymlærer og støttelærer i mange fag. I tillegg støtter 

Maria Signe-Lise i flere av samfunnsfagsperiodene i 7-8 klasse ut over høsten, 

og flere av dere har allerede møtt henne på fritidshjemmet i sommer.  

 

Jeg tenker presentere kollegiet i fredagsbladene framover, og ønsker også at 

fredagsbladet skal være kanal for å formidle Steinerpedagogikk i større grad. 

Hvorfor begynner vi dagen i ring? Hvorfor formidles stoffet i så stor grad 

muntlig? Slike spørsmål håper jeg vi kan svare på, og bidra både til større 

forståelse og større stolthet over alt det fine som gjøres på skolen vår.   

 

Første skoledag må jeg si var særdeles fin. Ekstra takk til alle dere som tok dere 

tid og kanskje også fri, og blei med på å synge skoleåret inn for ungene og 

ungdommene våre; «Lys over landet, det er det vi vil». 

 

Hilsen Eli 

Ny daglig leder  

 

 

  

Kommende arrangementer  
 

Det blei gjort noen endringer i aktivitetskalenderen før sommeren som 

dessverre ikke er innarbeida i den kalenderen som ligger på skolens nettsider.  

 

Det blir ikke noe eget høstmarked, men tradisjonelt marked i forkant av 

Mikaelsspillet i stedet. Vi satser på godt vær, og at mange foreldre, søsken, 

besteforeldre, naboer og venner vil komme og se dragen bli nedkjempet.   

 

Oppdatert kalender vil sendes alle foreldre asap, og datoer for kommende 

arrangementer vil inngå som en fast post i fredagsbladet framover. 

 

29.08  Foreldremøte på fritidshjemmet (1-4. klasse) kl 19-20. 

12.09   Tilbud om vaksinering i skoletiden for 2, 6, 7 og 10. klasse. 

14.09  Felles foreldremøte med påfølgende klassedelte møter – kl 18-20:30. 

29.09   Mikaelsspill med høstmarket kl 17-19. Mikaelsspillet begynner kl 18. 

30.09  Motsprøver for elevene i skogen i skoletiden. 

 

 
Husk!   
 
Det er nå tid for eventuell oppdatering av informasjon vedrørende allergier, 

kroniske sykdommer og/eller endringer i elevens helsetilstand, som det er 
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viktig for skolen å være klar over. Eksempler kan være allergi mot nøtter eller 

bistikk.  

 

Nytt av i år er at samtykkeerklæringene har blitt bakt inn i iSkole. Neste gang 

dere logger på vil dere få opp noen spørsmål som dere må samtykke til eller 

ikke. Det gjelder bildebruk i Fredagsbladet (denne publikasjonen), på skolens 

nettside og facebook-side. Ved samtykke vil dere kunne få tilsendt ytterligere 

skjemaer, som må fylles ut og returneres til skolen.  

 

Vi velger å gjøre det på denne måten, for å minske mengden skjemaer og 

papirer som sendes ut hvert år ved skolestart.  

 

Kontoret 

 

 

Glimt fra skolehverdagen! 
 

Hver morgen møtes hele skolen for felles ring i skolegården. Vi sender 

håndtrykket rundt, hilser solen, månen og stjernene, ser og blir sett av alle - og 

synger morgenverset sammen. Deretter går klassene hvert til sitt.  

 
1-3 klasse 
.  

 
1-3. klasse fortsetter hver dag med rytmer og sang i en mindre ring i 

førsteklasserommet, der årstidsbordet er pyntet med høstlige farger.  

 

Aller første skoledag måtte elevene i 2-3. klasse løse Olavs stolvase før de fant 

hver sin plass i klasserommet 😊. Nå er de godt i gang med rette og buede 

linjer, og andre øvelser. Klassen er også mye ute, på tur i skauen og med ulike 

leker i skolegården – både for å bli bedre kjent og for å øve på godt samspill. 
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4-6 klasse 
4-6. klasse har hatt en veldig fin start på semesteret, og har blant annet vært 

ute og leita etter ulike typer stein. Hovedfagstemaet for tiden er bergverk.   

 

  
 

 

7-8 klasse 
Alle elever i 7-8 klasse fikk hver sin «Håndbok for unge antirasister» i gave fra 

klasselærer Signe-Lise ved skolestart. Det er mange tema å diskutere i 

samfunnskunnskap, som er første hovedfagperiode ut.  

 

Og hvor mange håndtrykk blir det om 14 mennesker skal hilse på hverandre?  
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9-10 klasse 
De eldste elevene ved skolen fordyper seg i kunsthistorie for tiden. De jobber 

seg gjennom ulike epoker, og nå henger det 14 fantastiske varianter av Mona 

Lisa på veggen i klasserommet. Neste motiv ut er tuntreet.   
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GJENGLEMTE KLÆR 
 

Vi har rydda, og det er nok flere årganger med gjenglemte klær som nå 

ligger utenfor gymsalen. Frist for å hente gjenglemt tøy blei satt til fredag som 

var. Nå åpner vi opp for alle til å komme og hente seg klær de kan ha bruk 

for. Det som ligger igjen etter denne uka vil levers til Fretex/ UFF.  
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 Barnehagen har ordet 
 

Haugtussa Steinerbarnehage ligger bare et steinkast unna 

Steinerskolen i Ås, med to små- og to storbarnsavdelinger.  

 

Parkeringsplassen er felles for skolen og barnehagen. Rygg gjerne 

bilen på plass når du parkerer, så du får god oversikt når du skal 

kjøre ut. Små bein kan springe fort… og vi har ingen å miste!! 

 

 
 

 

Daglig leder på skolen Eli Moe og førsteklasselærer Martin Blystad 

vil delta på barnehagens foreldremøte 12. september for å 

orientere om førsteklassetilbudet på Steinerskolen i Ås, og om 

skolen generelt. Ut over høsten vil skolen også gjerne invitere 

barnehagebarn- og foreldre til ulike arrangementer på skolen.  

 

* 

 

 

 

 

 

  

 


