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 Skolen har ordet: 
 

Forrige fredag forsvant i julemarkedsrigging, så dette fredagsbladet blir et 

dobbeltnummer.  

 

Først og fremst; TUSEN TAKK! Takk til julemarkedskomite og kafékomite, og alle 

gode foreldre og annen familie som bidro med rigging og vakter, mat og 

salgsvarer – og ikke minst tilstedeværelse. Vi er heldige som har så engasjerte 

foreldre! Uten dere hadde det ikke blitt noe julemarked!  

 

Takk også til våre flotte elever for sang og skuespill, og alt dere har skrevet og 

tegna, strikka, sydd og forma – så vi kunne lage en fin utstilling av høstens 

elevarbeider. Til slutt takk til lærerne som holder i hverdagen på skolen med 

alle sine snirkler, og til barnehagen som nok en gang fortryllet oss med 

dukkespill. Takk! 

 

I år er det 30 år siden Steinerskolen i Ås blei etablert. Vi har ikke hatt kapasitet 

denne høsten til å planlegge noen storstilt feiring, men gleden var desto større 

da Gøril, som var med å starte skolen og som var førsteklasselærer i 1992, kom 

med blomster til kollegiet på julemarkedet. Takk!  

 

Lukta av jul fikk vi også i dag, da barneskolen møttes til adventspiral i 

eurytmisalen.  

 

Til lyden av Olavs gitar gikk elevene hver for seg inn til midten av spiralen, 

tente sitt eple-lys i flammen fra det store lyset og fant en plass for sitt lys på 

veien ut.  
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Til slutt var det et hav av lys som skinte i mørket. Måtte alle ta med seg roen 

og lukta av skog og eple og lys inn i adventstida.    

 

Fra fest og andakt – til mer hverdagslige ting; Vi minner igjen om at både barn 

og ungdommer bør ha tøfler/innesko og varme klær på eller med til skolen så 

de kan være ute i friminuttene.  

 

Denne uka har lærere skyssa unger ut gjennom ei inngangsdør bare for å 

oppleve at de smetter inn igjen et annet sted. Slik kan det ikke være. Når 

lærerne blir opptatt inne kan vi ikke samtidig være til stede og passe på ute.   

 

Vi har derfor landa på at vi i en periode vil låse ytterdørene i friminuttene slik 

at alle elever får frisk luft og mulighet for bevegelse, med tilstrekkelig voksne til 

stede. Vi håper på forståelse for dette. Ordensreglene sier dessuten at elever 

skal være ute i friminuttene. Unntakene er storefri, som klassene har på tur på 

biblioteket, og selvsagt dersom det blir for kaldt.  

 

Parallelt vil vi jobbe for mer aktivitet ute, og flere steder for ungdommene å 

«henge». Her vil vi også be elevrådet til råds.  

  

God helg! 

 

Hilsen Eli 

 
  

 

 
               
  

Hilsen i anledning 30 
års jubileet  
 

HJERTELIG TAKK 

For et flott julemarked.  

 

På tross av sur vind var det en varm stemning 

overalt, blant alle aktivitetene ute, med god 

mat i kafeene inne, med dukketeater, sang 

og skuespill. Jeg var også så heldig å møte 

elever og foreldre fra skolens "urtid".  

 

Denne dagen gjorde meg ekstra godt. 

 

Med optimistisk hilsen for skolens videre vekst 

fra Gørild Beatrice C Bendixen, skolens 1. 

Klasselærer i 1992 
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Kommende arrangementer  
 

8.12          Juleverksted i skoletida (NB! Flyttet fra fredag til torsdag) 

                 Hele dagen for 1-8 klasse. Deler av dagen for 9-10 klasse.  

13.12        Luciafeiring i skoletida 

15.12        Halvårsvurdering for 10 klasse sendes hjem - med klagefrist 

15.12        Julekonsert 

16.12        Siste skoledag. Skoledagen for elevene slutter kl 12:00. SFO er  

                 åpent.  

 

 

 

Glimt fra 
skolehverdagen! 
 

 

Snø er magisk! Det er ikke mange cm vi har 

fått, men det er laga snømenn og 

akebakken ved fotballbanen blei tatt i 

bruk. På Ås må man brukes snøen mens 

man har den! 

 

På julemarkedet var det også kaldt og 

friskt. Store og små koste seg!!  

 

De som vil kan også lese en fin artikkel om 

markedet i Ås avis – med flott bildeserie😊  
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1-3 klasse 
Byggesettet blei flytta fra fotballbanen til fritidshjemhagen før julemarkedet, 

og blei til markedsboder for tinnsoldatstøping mm.  

 

 
 

Med halmballer og granbar har hyttene allerede blitt innredet og bygd om 

flere ganger etter markedet.   

 

  

4-6 klasse 
At klassen jobber med gamle Helles var lett å se på elevutstillinga i biblioteket 

på julemarkedet. Her var det meter på meter med papyrusruller med 

nedtegnet historie. 

 

  
  

 

 

7-8 klasse 
I tillegg til å øve replikker har klassen laga kulisser og rekvisitter, og lært seg å 

styre lyd og lys. 
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Pep-talk før publikum slippes inn. 
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9-10 klasse 
 

9-10 klasse starta med en periode i matte denne uka. I tillegg til teori og 

oppgaver, jobber de også fysisk og kunstnerisk med arealer og volumer. Det 

var reint rørende å titte inn i klasserommet når alle satt med nål og tråd, 

småpratende eller dypt konsentrert, akkompagnert av lav julemusikk.  

Og se så flott resultatet blei!  

 

Med språk jobbes det også på ulike vis. Her dramatiseres «familie sjekker inn 

på hotell» - på tysk.    

 

 
 

  
 

  

 

 

 

         
         Barnehagen har ordet 
                                  

Hei!  

 

Vi skriver straks adventstid i barnehagen. Fredag 25 november er det 

adventshage for Blåne og Alveland dessverre uten foreldre.  
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Vi lager en spiral av granbar og barna får hvert sitt eple med lys i som de 

setter ned i spiralen etterfulgt av en «engel» mens vi hører på Birgitta som 

spiller adventsanger.  

 

Vi sitter i en halvsirkel og ser ett og ett lys blir tent i spiralen. Dette er en enkel 

fest, men samtidig veldig høytidelig for barna.  

 

I adventstiden har vi adventsstund og julespill på storebarnsavdelingene 

istedenfor ring og eventyr. På småbarnsavdelingene markerer vi advent på 

årstidsbordet og synger adventsanger.  

 

Vi vil også gi dere foreldre en stor takk for en flott kafé. Det var mye god varm 

mat, kaker og snitter.  

 

Det ble vipset inn kr.16.000,- som går tilbake til div. ting som barna trenger på 

uteområdet.  

 

Tirsdag 13. desember er det Lucia-dag. Blåne og Alveland kommer senest kl. 

8.45 til barnehagen.  

 

Lucia-toget går kl. 09.00. Det er 5 åringene som går Lucia-tog og vi har Lucia 

utstyr liggende i barnehagen. De foreldre som har anledning til å se på er 

hjertelig velkommen.  

 

Torsdag 15. desember er det juleavslutning på småbarnsavdelingene kl. 14.00 

og på storebarnsavdelingene kl. 15.00  

 

Med hilsen kollegiet i barnehagen 

  

  

 

 

 


