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 Skolen har ordet: 
 

Takk til foreldre og foresatte for oppmøtet på foreldremøtet onsdag, og takk 

til lærerne som hadde planlagt og gjennomførte smakebiter på undervisning. 

Noen foreldre fikk en magisk malestund til Magnus sin fortelling om Georg og 

dragen, noen fikk prøve seg på innøving av gangetabell på alternativ og 

intuitiv måte med Signe-Lise og Thorbjørn, og Martin ledet og fortalte noen om 

ringens pedagogiske og inkluderende muligheter, med eksempler fra 

Yasemin på hvordan man bruker rytmer og regler i tyskfaget. Etterpå var det 

klassevise samlinger.  

 

Vi skulle gjerne sett at flere foreldre fant veien til foreldremøtene! Det er en fin 

mulighet til å bli bedre kjent med skolen, og ikke minst til å bli bedre kjent med 

foreldre til elever i klassen til ditt barn. Vi ønsker oss et godt samarbeid mellom 

skole og hjem, men også godt samarbeid dere foreldre i mellom. Som det 

afrikanske ordtaket sier; «Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn». 

Godt foreldresamarbeid gir trygghet både for foreldre og barn. Gi oss gjerne 

tilbakemeldinger om hva vi kan gjøre for at flere skal ta turen til foreldremøter.   

 

Ellers er vi i gang med øving mot Mikaelsspillet, som vises torsdag før høst-

ferien. Det blir et lite marked i forkant av skuespillet, blant annet med mulighet 

for å kjøpe varm mat og mat til å ta med hjem. 8. klasse har mat og helse i 

rulleringsfag denne perioden, og de har både bakt kjeks, sylta og safta.  

  

Vel møtt, men først; God helg! 

 

Hilsen Eli 
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Kommende arrangementer  
 

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. 

03.10 -    

07.10    Høstferie (fritidshjemmet har åpent man-tirs)  

15.10   Dugnad    

  

 
arrangementer i NÆRMILJØET 
Gratis eller nesten gratis…. 
 

23.9 Eventyrfestival (fre-sønd) Nordre Follo kommune - Hva skjer i Nordre Follo? 

24.9    Viten om havet på Vitenparken (lø+søn)  https://fb.me/e/2jx7Ux1LP   
24.09  Barnas verdensdager på Ås Hjem - Barnas Verdensdag (xn--bvds-soa.no)  

1.10 Økouka: Åpen Økologisk gård – Dysterjordet andelslandbruk  
(20+) Åpen Økologisk Gård på Dysterjordet andelslandbruk | Facebook 

2.10 Økouka: Vårt økologiske eventyr – Ramme gård Vårt økologiske eventyr 2. okt • 

Kulturdestinasjonen Ramme 
  
Mer på; Økouka-Oslo eller Hva skjer? Lista viser arrangementer fra Follo (oblad.no)  

 

 
Husk!   
Det er fortsatt noen som ikke har svart på / oppdaterer samtykkeerklæringer. 

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

 
 
Glimt fra skolehverdagen! 
 
1-3 klasse 
Denne uka har Martin førsteklasselærer vært på Steinerhøyskolen, og neste 

uke er det Olav som er borte. Fredag var ingen av dem her, så da styrte 

Eileen skuta, sammen med Eli. Med sykefravær på toppen blei 4-6 klasse også 

invitert med på tur – så det var en finfin gjeng med første til sjetteklassinger 

som gikk på tur og sjekka ut bålplassen på «menneskeberget». Rasmus og 

hundene Frøya og Mira var også med. Ellers har strikkefeberen nådd 2-3 

klasse…. Strikking er gøy!  

 

 

https://www.nordrefollo.kommune.no/kalender#viewtype:item/templatetype:1/daytype:1/params:{%22Categories%22:%220%22,%22SearchText%22:%22%22,%22DateFrom%22:%2218.09.2022%22,%22DateTo%22:%2224.09.2022%22,%22Municipalities%22:%220%22,%22Kunde%22:%22nordrefollo%22,%22Id%22:%221524373%22,%22ItemDate%22:%2223.09.2022%22,%22WeekDays%22:%22%22,%22List%22:%22%22,%22Count%22:%22%22,%22Distributor%22:%22%22}/
https://fb.me/e/2jx7Ux1LP
https://www.bvdås.no/
https://www.facebook.com/events/461191662600136
https://www.ramme.no/no/opplevelser/vart-okologiske-eventyr-2-okt/
https://www.ramme.no/no/opplevelser/vart-okologiske-eventyr-2-okt/
https://www.okouka.no/_files/ugd/66feea_651f8731950143af89c17ee531763f30.pdf
https://www.oblad.no/vis/hvaskjer/
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4-6 klasse 
4-6 klasse var på tur i regnværet også tirsdag, og fikk høre fortellingen om 

Georg og dragen rundt bålpanna ved gapahuken. Julemarkedsstyret er i 

gang med sitt arbeid, og klassen har laga et lite bidrag til barnas hule; 

gymnastikkpinner – spikket av pil fra skolehagen, pålimt lange krepp-bånd. 

Ble de ikke fine? 

 

    

 
 
7-8 klasse 
På onsdag var klassen på tur til Oslo for å «drikke luft» i Victoriahuset i Botanisk 

hage (høy luftfuktighet i varmt, tropisk klima) og se utstillingen «typisk dem» på 

interkulturelt museum. Tropene er en av klimasonene klassen har vært 

gjennom i sonegeografien, og fordommer blir det jobba med i 

religionstimene.   
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9-10 klasse 
Klassen har avslutta perioden med kjemi, men vil få en uke kjemi også i neste 

naturfagsperiode. Kjemi undervises annethvert år i vår fådelte modell, så for 

niendeklasse er kjemi avsluttende. Det gis en samlet karakter i naturfag i 

tiendeklasse. Tema som bare behandles i niende inngår som en del av 

helhetsvurderingen. Det kan være viktig for niendeklassingene å være klar 

over – for alle tema som er avsluttende i niende. Neste uke starter de opp 

med en norsk i hovedfag. Mandag-onsdag med vikar, siden Eric er på kurs 

med Maja. 

 

 

Fritidshjemmet (SFO) 
 

   
 

Etter drøfting både på foreldremøte og med FAU fortsetter fritidshjemmet 

med varm, hovedsakelig økologisk mat hver dag. Det innebærer en økning i 
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matpenger. Denne uka blei Eileens hjemmelaga fiskegrateng med gulrotrasp 

servert, med og uten fisk, uten melk og gluten, men definitivt med god 

appetitt! Garnbeholdningen på fritidshjemmet er fylt opp, og strikkefeberen 

har spredt seg fra 2-3 klasse opp inn på fritidshjemmet.   

 

 

elevråd 
Elevrådet hadde sitt første møte denne uka. Det var et oppstartsmøte med 

diskusjon om hva elevrådet ønsker å gjøre dette året, og refleksjon over 

motivasjon for å sitte i elevrådet. Se innspill fra diskusjonen under. Neste uke 

blir det valgt leder og sekretær.   

 

  
 

 

 

 

 

         
         Barnehagen har ordet 
                                  

Hei alle sammen!  

 

Først vil vi takke for det store fremmøte på foreldremøtet mandag. Beklager til 

de som kom litt sent pga. feil informasjon angående tidspunktet. Dette må vi 

skjerpe oss på. Valget gikk fint og takk til tidligere representanter som har sittet 

i barnehagestyrer og ikke minst Kristin Berget som har sittet i barnehagestyret i 

6 år. Hun har gjort en flott jobb. Takk til lærere fra skolen om informasjonen de 

fortalte oss om skolen. Det var mange foreldre som synes det var flott. Ann 

Kristin Flo holdt også et innlegg "Barnehagetiden som forberedelse til skolen". 

Etter fellesmøte gikk vi inn på avdelingene og snakket litt rundt dagsrytme, 

barnegruppa, merking av klær etc.  
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Fredag 23. september har Alveland og Blåne høstfest i barnehagetiden. 

Festen starter kl. 9.30. Vi pynter oss litt og har med en grønnsak, frukt eller litt 

blomster fra hagen til årstidsbordet. Dette er en høsttakkefest hvor barna 

gleder seg. Vi baker rundstykker og smaker på det barna har med til festen. Vi 

har kjernet smør, tresket korn og sunget sanger om bonden og alle dyra på 

gården. Hatt eventyr om «Den lille røde høna som sådde hvetekornet». På 

selve festdagen har vi eventyret om «Lysets land». Her holder kong Melon, 

dronning Squash og prinsesse Agurk til. Det kommer mange friere (poteter) til 

prinsessen. Et morsomt eventyr som barna gleder seg over.  

 

Lørdag 24. september er jo dugnad, som tidligere nevnt blir det hengt opp 

lister, slik at en kan skrive seg på. Til dere som ikke kan møte, er det fint å gi 

beskjed enten til avdelingen eller til Hilde på kontoret.  

 

Sender også en påminnelse om høstferien som er fra onsdag 5. oktober til og 

med fredag 7.oktober. Det er veldig fint hvis dere sier fra om dere har ferie 

utover disse dagene.  

 

Ønsker dere en fin høsthelg. 

Med hilsen fra kollegiet 

 


