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Marken er mejet, og høet er høstet, 

kornet er i laderne, og høet står i hæs. 

Frugten er plukket, og træet er rystet, 

og nu går det hjemad med det allersidste læs. 

Rev vi marken let,   

det er gammel ret,   

fuglen og den fattige skal også være mæt.  
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 Skolen har ordet: 
 

Steinerskolen i Ås søkte for et par år siden, i samarbeid med Steinerskole-

forbundet og på vegne av flere steinerskoler i Oslo og Viken, om støtte til et 

skolehageprosjekt. Vi fikk tilsagn og prosjektet rulles nå ut.  

 

Jeg har fått gleden av å overta Anniken sin plass, og denne uka var hele fem 

lærere fra skolen vår og jeg på kurs i den nye demo-hagen ved Vitenparken. 

Det var inspirerende!  

 

Helt siden Steinerskolen i Ås ble etablert i 1992, har «det grønne» vært et 

satsingsområde. Det har kommet til uttrykk på ulike måter. Anna Trede blåste 

liv i skolehagen for omkring ti år siden og gav hagen den formen den har i 

dag, med bålplass i midten og klassevise bed.  

 

I dag er hagen dessverre ganske overgrodd, og det er ikke så mye å høste til 

høsttakkefesten seinere i september. Den er likevel et viktig samlingspunkt og 

sosial arena både i og utenfor skoletiden. Vi får dessuten mulighet til å høste i 

andre hager slik at takkefestsuppa også i år skal bestå av noe sjølhøsta grønt.   

 

Skolehagekurset er derfor inspirerende i dobbelt forstand. Både gir det ny 

kunnskap og minner oss om hvor bugnende en skolehage kan se ut om 

høsten. Men enda viktigere er det at vi nå er mange som deltar på kurs og 

som blir inspirert, og som sammen kan løfte skolehagen framover.   

 

   
 

En av kursdeltagerne er Eivind – sløydlærer og vaktmester. Vi ønsker han gode 

dager i pappapermisjon fra og med neste uke. Rasmus – gymlærer overtar 

noen av hans vaktmesteroppgaver fram til Eivind kommer delvis tilbake igjen 

på nyåret. Fint med en fleksibel arbeidsstokk!  

 

Flere av lærerne på skolen holder også på med etter- og videreutdanning av  
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ulike slag. Neste uke vil både førsteklasslærer Martin, og håndverk/kunst/hånd 

arbeidslærerne Ingvild og Yngvil delta på kurs på Steinerhøyskolen i Oslo.  

 

Dere vil likevel møte de fleste av skolens lærere på foreldremøtet onsdag. 

Foreldre ved barnehagen og andre interesserte er også invitert til den første 

felles delen av møtet – med smakebiter på faktiske undervisningstimer. Etter 

felles del blir det klassevise samlinger. Vel møtt! 

 

Ellers foregår det mye vakkert på skolen vår. Vi har vært heldige og hatt 

strålende høstvær til morgenringen hele uka, leken går i friminuttene, både 

på fotballbanen og ellers – i noen friminutt til akkompagnement av levende 

musikk.  

 

Med lav høstsol ble det ekstra tydelig at vindusrutene i hovedinngangen 

trengte en vask. Ingen sak, når mange ivrige medhjelpere sjøl melder seg til 

tjeneste. Takk for hjelpa!    

 

   
  

Det er kanskje pussa vinduer før denne helga i noen 10 klasse hjem også? Vi 

ønsker lykke til – og gratulerer med dagen til alle konfirmanter.  

 

PS! Kakene er viktigere enn reine vinduer 😊   

 

God helg! 

 

Hilsen Eli 

 

   

Kommende arrangementer  
 

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. 

15.09   Frist for å melde seg på til fritidshjemmet i høstferien. 

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

gjøres i iSkole. Ta kontakt med kontoret om dere har spørsmål om dette.   

 

Glimt fra skolehverdagen! 
 
1-3 klasse 
Vi har en veldig fin førsteklassing i år. Vi skulle selvsagt gjerne hatt flere, men vi 

er veldig glad for han som valgte å starte hos oss. Siden det bare er én 

førsteklassing er glimt fra førsteklasse slått sammen med 2-3. klasse. 1. og 2-3. 

klasse har også mye tid sammen i år, blant annet i egen ring hver morgen. 

 

2-3. klasse er fortsatt mye på tur og jobber både med rytmer, ord og 

sosialisering i ring og gjennom lek. Denne uka har de plukket blader for 

pressing og bestemming, og laga pinnedyr. 

 

I klasserommet er det blant annet øving og perfeksjonering av linjer og 

bokstaver - og maling av regnbuen.  

 

  
 

   

 

4-6 klasse 
Klassen jobber fortsatt med bergverk og har denne uka latt seg bergta av 

bergkrystallenes regelmessige og vakre mønster. Mange flotte gjetertasker er  
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også under arbeid på veven. Årets gjetertasker lages med ufarga ull, dvs. at 

de får samme farge som sauene i marka – hvit, svart og alle nyanser av grått 

og brunt.  

 

Klassen har også vært på tur i marka denne uka, og slo leir med mulighet for 

avslapping i hengekøyer.  Ganske så chill!! 

 

   
   

  
 

7-8 klasse 
Vi er langt ute på de Afrikanske savannene. Akasietreet har sine forsvars- 

mekanismer mot å bli nedbeitet; Maurene som biter sjiraffen i leppa. 
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Kunstnerisk vri på våre barnlige tegninger. I engelsk takket vi for fredagen. 

 
9-10 klasse 
Kjemi er tema i hovedfag denne uka. Elevene har gjort ulike forsøk, både ute 

og på lab. Ellers pågår kartlegging/ nasjonale prøver i norsk, engelsk og 

matte, både i 9-10 og andre klasser. 

 

 

  
 

 
   

 

 

 

 

 

         
         Barnehagen har ordet 
                                  

Høsten nærmer seg med stormskritt. Det fikk vi erfare i dag. Jeg var så heldig 

å få bli med Blåne på tur i skogen. Da vi kom til brua, kom det fra et barn: «Vi 

tramper på vår bru. Åå, ta ikke meg!» fra eventyret - De tre bukkene bruse.  

Vel fremme ved bålplassen, var det frem med matpakker og barna satt og 

koste seg og stirret opp i lufta. «Se!» sa et barn. «Det kommer gule blader ned 
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fra himmelen. Når alle de har falt ned, blir det snø!» Vel, vi får håpe at snøen 

lar vente på seg. 

 

Vi minner om foreldremøte førstkommende mandag 12. september kl. 18. Vi 

starter med felles del i allrommet lengst øst i bygget, med foredrag, valg av 

representanter, presentasjon av kollegiet, og informasjon fra skolen. Deretter 

blir det avdelingsvis kaffe og prat.  

 

Steinerskolen har også foreldremøte denne uka, onsdag 14. september. Etter 

noe felles informasjon blir det servert smakebiter på faktiske undervisnings-

timer, før klassevise foreldremøter. Den første delen kan være interessant 

både for neste års skolestartere og andre, så skolen ønsker alle 

barnehageforeldre hjertelig velkomne. Den første felles delen starter kl. 18 og 

varer til ca 19:30.  

 

Vi har dugnad lørdag 24. september fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Håper så mange 

som mulig har anledning til å hjelpe oss. Vi må beise ytterveggen mot 

lekeplassen. Vi har sagt at barna kan bli med på denne dugnaden, men vær 

litt obs pga. beisen. Det er kanskje ikke så heldig å ha med de minste barna, 

da det blir en del arbeide. Det vil bli hengt opp lister på dørene, slik at dere 

kan skrive dere på.  Mer informasjon kommer litt senere. 

 

Vi ønsker at dere bruker hovedinngangen til Småspurven både når dere 

leverer og henter barna. Dette er for å unngå og at man må gå igjennom 

hele avdelingen, da blir det så skittent på gulvet. Det er også hyggelig at 

dere vinker til barnet i vinduet når dere går.  

 

Når det blir mere «sølete ute» ønsker vi at dere bruker blå overtrekk på skoene 

når dere går inn.  Barna trenger nå tøfler/ eller noe de kan ha på beina inne. 

Vi syntes «sokkene» med skinn under fungerer godt for barna, men har dere 

allerede noe annet så er det bare å bruke det.  

 

Det er fint om barna kan ha en tynn dress på plassen sin. På morgenene når vi 

går ut nå er det begynt å bli kaldere og vått i gresset. 

 

Ønsker dere noen fine høstdager. 

Med hilsen kollegiet  

 


