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 Skolen har ordet: 
 

Nå er det høst! Tuntreet holder på å skifte farge, og det har kommet vanter, 

pannebånd og luer i ringen rundt treet hver morgen.  
 

Denne uka har vi hatt de to første felles øvingene til Mikaelsspillet. Alle elever 

og lærere er i sving, og ulike klassegrupper har ulike roller. 1-2. klasse er prinser 

og prinsesser, som blir fanget i dragehulen av den fryktelige femte- og 

sjetteklassedragen. Rundt dragen sirkler det hele tiden svarte åttendeklasse-

ravner 
 

Tredjeklasseridderne gjør sitt beste for å befri prinsene og prinsessene, med 

nysmidde sverd fra smedene i 7. klasse. Med hjelp fra mikaelshjelperne i 

fjerdeklasse og selveste Mikael - som presenteres av fakkelbærerne i 10 klasse 

- klarer ridderne omsider å drepe dragen. Ikke med skarpe sverd, men med 

«åndens makt».  
 

Handlingen blir akkompagnert og drevet framover av xcylofon og trommer 

traktert av 9 og 10 klasse, og med Magnus og Martin på keyboard og fløyte.  
 

Vi håper på godt vær så skuespillet kan vises ute, men har også øvd i 

gymsalen, i tilfelle det blir nødvendig å trekke inn.  
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St. Mikaels dag er 29. september og faller grovt regnet sammen med 

høstjevndøgn. Fra gammelt av var dette en stor høytidsdag, Mikkelsmesse. 

Mikael er et symbol på mot og kraft, og det er kampen mellom det gode og 

det onde som er utgangspunkt for feiringen.  
 

I skuespillet er legenden om St. Mikael vevet sammen med myten om Georg 

og dragen, som finnes i mange ulike varianter – men der Georg alltid befrir 

prinsessen fra dragens fangenskap. Mikaeli feires om høsten i steinerskoler 

over hele verden, som en del av en felles årsrytme.  
 

Det ytre bildet av ridderens seier, kan overføres til menneskets indre kamp mot 

dragene i oss selv. Vi trenger kanskje litt ekstra styrke før mørketiden kommer, 

og å bli minnet på at menneskets indre lyskraft kan beseire mørke krefter. I vår 

tid trengs vel barmhjertighet, rettferdighet, klar tanke, handlekraft og mot mer 

enn noen sinne – for å overvinne egoisme, feighet og usannhet.   

 

Dagen etter skuespillet er det Drageleker i skoletiden. Hele skolen drar til 

skogs, leiter etter en skatt og får mulighet til å prøve motet sitt i «dragehulen», 

før de blir befridd til «engleberget». På «menneskeberget» har alle en friplass 

der de kan hvile og spise medbrakt niste, gjerne varmet på bålet.   

 

 

  
 

    
 

 

Høsttakkefest har også røtter langt tilbake, der menneskene takket jorden og 

det de kunne høste av dem. I en fagtime torsdag denne uka var det dekket 

til langbord i skolegården, og vi koste oss med felles mat, fortelling og sang. 

Rykende varm grønnsakssuppe, nybakte scones, nykjernet smør og eplekake 

– alt var forberedt av elevene selv.   
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Julemarkedsstyret er som nevnt også i gang med sitt arbeid. Se informasjon 

bakerst i fredagsbladet. 

  

God høsthelg! 

 

Hilsen Eli 
  

 

 

Kommende arrangementer  
 

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)  

 

 

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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Glimt fra skolehverdagen! 
 
1-3 klasse 
Denne uka har 1.2.3.klasse hatt mye fokus felleskap i ringen gjennom bruk av 

dreide lønnetrekuler, som vi først jobber litt med på egen hånd for så å bytte, 

og å sende de rundt til hverandre på særdeles taktfullt vis. Barna får en veldig 

god stemning når vi gjør dette sammen.  

 

Ellers har vi sunget oss igjennom uka med St.Mikaelsanger og andre høst-

sanger, og øvd replikker til St.Mikaelspillet. Vi har fingerheklet og strikket, 

tegnet og spikket.  

 

Som en rød tråd igjennom uka har vi øvd, hva er ett par, eller flere par, partall 

og oddetall, med konkreter fra naturen og tegnet og hoppet tall linjer.   

 

Fredag hadde vi en flott regnfull tur til gapahuken rett inn i skogen ved 

barnehagen. Der tente vi årets første tur bål og koste oss med ring, niste og 

spikking.  

 

 

4-6 klasse 
Mellomtrinnet øver på brøk på mange ulike måter, sammen med Signe-Lise 

og Martin.  

 

   

 
 
7-8 klasse 
7-8 klasse har også matte denne perioden, sammen med Yasemin og 

Thorbjørn. De har startet med repetisjon av regnearter og fortsetter med 

bokstav-algebra neste uke.   
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9-10 klasse 
De eldste har startet med norsk i hovedfag, og jobber blant annet med 

reklame. Alf Bjerke var vikar man-ons, siden Eric var på kurs med Maja. Alf 

hadde med seg fela si, og ungdommene svingte seg i gymsalen i rytmisk del. 

Folkedans fenget!   

 

 

Fritidshjemmet (SFO) 
 

På fritidshjemmet forbereder de seg også til Mikaelsmarked. SFO vil ha sin 

egen lille markedsbod, blant annet med salg av perlearmbånd. Strikking er 

fortsatt inn – og det blir en ekstra trivelig håndarbeidsstund når Magnus tar 

fram gitaren. Da øves både Mikaelsanger og improvisasjon.  

 

  
 

 

 
 

 

 

         
         Barnehagen har ordet 
                                  

Den siste uka har vært veldig hektisk både for barn og voksne.  

Vi har hatt en del sykdom på huset og har derfor måtte omorganisere litt. 

Men, vi har klart å få til så fine dager som mulig for barna.  
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De har forberedt til høstfest ved å treske korn, kjerne smør, tørket epler og hatt 

ring og eventyr om dyra på bondegården. Vi har også fått inn to fine vikarer 

som har stilt opp for oss.  

 

Det er blitt hengt opp lister til dugnaden, lørdag 24. september kl. 10.00 – 

15.00, så vi ønsker så mange som mulig har mulighet til å komme. Fint å få 

beskjed hvis du/dere ikke kan komme. Gi beskjed til avdelingen eller til Hilde 

på kontoret.  

 

Vi ønsker alle en fin dugnad og en riktig god helg.  

 

Hilsen kollegiet 

  

 



 

8 

 
 


