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En høi en ren septemberdag 
til fjelds i vindens friske drag . . . 
Hvor kjendes luften tynd og sval! 
Det er, som gjennem rummets blaa 
     med vinger paa 
     jeg svæver over egen kval - 
      
Se, det gjør tidt ens hjerte træt, 
at ikke drøm og liv blev ett. 
I dag! Jeg synes, haabet gror 
som lyngen frem av stenet jord. 
Se, derfor dør vi mere let, 

fordi ei drøm og liv var ett - 
Vær hilset, blaa septemberdag 
til fjelds i vindens drag! 
 
Og endnu kalder langveis fra 
min ungdoms drømforgyldte top, 
som den gang ømt jeg svarte: Ja! 
Vel sandt! Jeg naadde aldrig op 
Men hvor idag den blaaner fri 
med hvite striper i!  
 
                        Nils Collet Vogt 
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 Skolen har ordet: 
 

 

 

 

 

 

 

September er her med kjøligere morgener, 

- men sommerfugler er fortsatt å se 😊.   

 

På mandag denne uka fant noen av jentene i 2-3 klasse en med rufsete 

vingekanter og langsomme bevegelser. Den fikk omsorg og lun plass i ei 

sandkassebøtte med blader og blomster.  

 

Jentene var nok forberedt på at den ikke ville få så mange flere dager, så 

gleden var stor da de viste den til meg på tirsdag og den fortsatt var i live.  

 

Så lurte de på hvor lenge jeg trodde den ville leve. Naturviteren i meg 

begynte å drodle om vekselvarme dyr, artsspesifikke forskjeller, vinterdvale bla 

bla. Heldigvis kom en av jentene meg til unnsetning; «Liker du å fryse når du 

spiser?» Hun tenkte på sommerfuglen som fortsatt var kald nedi bøtta.  

 

Jeg måtte tenke meg om, og svarte så «Dersom jeg har fin utsikt er det helt 

greit å fryse litt når jeg spiser». Dermed var jentene i gang, og sommerfuglen 

blei anrettet i kassa 4-6 klasse snekra før sommeren – med god utsikt gjennom 

pleksiglasset.   
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Dette var en nyttig «lærepenge» for meg. Hvor mye mer vil ikke disse jentene 

huske om sommerfugler gjennom denne erfaringen - enn om jeg hadde 

rukket å dosere naturfagpensum for 7 klasse? På Steinerskolen skal vi vekke 

nysgjerrighet og undring, og bevare leken og fantasien. Harde fakta kommer 

raskt nok.  

 

Ellers hadde jeg gleden av å snakke med to hyggelige politibetjenter på 

parkeringsplassen i morges. For de som lurte – de var del av en «trygg 

skolevei»-aksjon og så til at voksne og barn brukte bilbelte. De takka også ja til 

å bli med på morgenringen på skolen, men blei dessverre kalt ut på et annet 

oppdrag akkurat i det klokka ringte inn. Vi håper de kommer tilbake en annen 

dag. 

 

Tirsdag til uka vil elever i 9-10 klasse som har arbeidslivsfag selge vafler og 

smoothie på skolen. Det kommer egen info via iSkole.  

 

God helg! 

 

Hilsen Eli 
   
 

Kommende arrangementer  
 

06.09 Arbeidslivsfag har åpen vaffel og smoothie-kafe 

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. 

22.09   Høsttakkefest for elevene i skoletiden 

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

30.09  Motsprøver for elevene i skogen i skoletiden. 

 
Husk!   
 
Vi trenger at alle svarer på/ oppdaterer samtykkeerklæringer. Dette gjøres i 

iSkole. Ta kontakt med kontoret om dere har spørsmål om dette.   
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Glimt fra skolehverdagen! 
 

 
1-3 klasse 
1-3 klasse går på tur på fredagene. I dag var Frøya også med. Men først var 

hun med på ring og blei kjent med skolehunden vår Maja. 

 

    

 
 

 

4-6 klasse 
Vi jobber med uryrkene og akkurat nå lærer vi om bergmannen og gruvene. 
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7-8 klasse 
7./8. klasse har startet opp med sonegeografi. Vi blir presentert for jordens 

tilblivelse - for å forstå hvorfor jorden har fått sine forskjelligheter i topografi, 

zoologi, flora og vær. 

 

I kunstfaget er det mennesket som er gjenstand for utfoldelse, her; hånden. 
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9-10 klasse 
Fredag var siste dag i kunsthistorieperioden. Flere kjente kunstverk er 

gjenskapt, og elevene vil sy hele produksjonen sammen til hver sin praktbok. 

Vi gleder oss til utstillinga.   
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 Barnehagen har ordet 
 
 

Vi har kommet godt i gang med det nye barnehageåret. Det var mange 

gode gjensynsgleder blant de «gamle» barna, og de nye barna begynner å 

finne seg til rette.    

Det er et yrende liv av barn på uteområdene i disse varme sensommerdager. 

Vi har dessverre vært litt preget av sykdom blant personalet på en avdeling 

og vikarlista har ikke kommet ordentlig i gang ennå, så vi har benyttet oss av 

finværet og vært mye ute. Håper at alle er på plass til uka, slik at vi kan så 

smått begynne å forberede ring og eventyr til høstfesten 23 september.  

 

På småbarnsavdelingene samles vi til ring to ganger om dagen. På 

formiddagen har vi ring ute sammen med små og store fra Småspurven, og i 

forkant av hovedmåltidet har vi en ring inne på avdelingen.  

 

Vi synger og sier vers samtidig som vi gjør bevegelser til dette. Innholdet i 

tekstene følger årstidene og høytidene, slik også dekorasjonene på 

årstidsbordet gjør. Dette underbygger opplevelsen av rytme i tilværelsen og 

skaper etter hvert gledesfylte forventninger til forestående feiringer og 

fenomener i naturen.  

 

 Mandag den 12. september kl. 18.00 er det foreldremøte i barnehagen. Først 

er det en felles del med oppmøte i allrommet lengst øst i bygget. Senere går 

vi avdelingsvis for kaffe og prat. Under fellesdelen blir det blant annet et 

foredrag. Tittelen er noe sånt som "Barnehagetiden som forberedelse til 

skolen". I tilfelle noen stusser over tittelen, så kan vi fortelle at innholdet 

omhandler barnehageårene.  

 

Foreldremøte starter kl. 18.00 med valg av nye representanter til div. verv. 

Så tar vi en presentasjonsrunde fra kollegiet.  

Vi får også besøk av to lærere fra skolen. Vi har også satt av litt tid til spørsmål. 

                                  

 

 

 

  

 


