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Kong vinter har nå satt sine spor, 

på naturen vi har her oppi nord, 

er det så nøye at det nå har blitt kaldt, 

når det er vakkert, magisk og hvitt overalt  
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 Skolen har ordet: 
 

Torsdagsmøte er et begrep både på Steinerskoler og -barnehager. Da møtes 

kollegiet på ettermiddagen og har tid til diskusjon, faglig oppdatering, 

erfaringsutveksling og planlegging – og ikke minst tid til å være sammen. På 

samme måte som klassemiljø er viktig for elevene, er et godt arbeidsmiljø 

viktig for oss som jobber på skolen.  
 

«Jobben» skal være et godt sted å være, der vi både ser og anerkjenner 

hverandre, og der vi er trygge nok på hverandre til å gi råd og tilbake-

meldinger så vi kan utvikle oss som enkeltmennesker og kollegium. For at 

samarbeidet skal fungere bra i en hektisk hverdag er det vesentlig at vi er 

samkjørte – og det trengs ikke minst for at vi skal evne å følge opp elever og 

klasser på en god måte.   
 

«Utpust og lysglimt» er en av de faste postene på torsdagsmøtene på skolen. 

Det er en kort meldingsrunde der kollegiet deler frustrasjoner og ikke minst 

gleder fra uka som har gått med hverandre. Denne uka vil jeg gjerne 

videreformidle et lysglimt som musikklærer-Magnus delte med oss; Det første 

han så da han entret isen på skøytedagen var en stødig tredjeklassing som 

veiledet og dro en dobbelt så lang tiendeklassing - som ikke var fullt så 

erfaren på skøyter. Et vakkert bilde! 
 

Det har ikke bare vært harmoni på Steinerskolen denne uka. Snøhaugene i 

skolegården har blitt transformert til borger, «eid» av ulike fraksjoner med 

definerte ledere og mer eller mindre demokratisk bestemte grupperegler. Det 

har både vært interne feider i borgene og ikke minst stridigheter mellom dem.  
 

Dette har gitt uro inn i klasserommene, og til tider tatt mye oppmerksomhet 

og tid fra undervisningen. Det var såpass trøblete og uoversiktlig at alle elever 

til og med 8. klasse ble kalt inn til drøftingsmøte og fredsforhandlinger – med 

helsesykepleieren Madelen til stede som «vitne».   
 

Vi håper å ha fått alt på bordet og må berømme elevene for å være både 

ærlige, ettertenksomme og konstruktive – når de først forsto hvor alvorlig 

lærerne tok situasjonen. Det ble etablert noen kjøreregler for videre lek og 

samhandling mellom borgene – som vi håper er godt nok forankra til at 

freden varer. Uansett sitter elevene igjen med mange nyttige erfaringer som 

kan veie opp for mange timer med teori om samfunn og demokrati….   
  

God helg!  

 

Hilsen Eli 
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Kommende arrangementer  
 

13.2 Sirkusuke - til og med 17.2 (uke 7) – med kveldsforestilling  

20.2 Vinterferie - til og med 24.2 (uke 8) 

 

  1.3 Søknadsfrist 2-10.klasse  - nye søkere 

  7.3  Felles foreldremøte og klassedelte foreldremøter 

31.3 Påskeverksted med fortelling og avslutning – i skoletida 

 

  3.4    Påskeferie – til og med 10.4 (uke 14+) 

22.4 Vårdugnad 

 

   1.5   Arbeidernes dag - fri 

  6.5 Vårmarked (obligatorisk skoledag) 

17.5 Grunnlovsdag – skoletog med påfølgende arrangement på skolen 

18.5  Kristi himmelfartsdag – fri  NB! Skoledag fredag 19.5 

 

29.5 1. pinsedag - fri 

 

16.6 Siste skoledag. Sommeravslutning kl. 11.  

Skoledagen slutter kl 12  

 
  

Glimt fra skolehverdagen! 

 
Hver morgen kl. 8 åpner fritidshjemmet for «leksehjelp». De som ønsker får 

selvsagt hjelp til lekser, men først og fremst er det et sted å treffes for de som 

kommer til skolen før det ringer inn. Ettersom det blir kaldere trekker også de 

eldre elevene inn for å varme seg og være sammen. Noen spiller spill og 

tegner, mens andre får seg en prat med venner i sofaen før skoledagen 

starter. Morgenmagi!   
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Glimt fra skøytedag for hele skolen. 
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1-3 klasse 
1-3 klasse går på tur hver fredag. Denne uka var det skikkelig winter-

wonderland i skogen rundt gapahuken.  

 

  
 

I rytmisk del har elevene begynt forberedelsene til sirkusuka. Både sjonglering 

og maling krever konsentrasjon – hver på sine måter.   

 

  
 

 

  
 



 

6 

4-6 klasse 
Svenske-Martin har krympa!!!  😊 

 

 
 

9-10 klasse 
Som del av historieundervisningen besøkte 9. og 10. klasse denne uka Norges 

Hjemmefrontmuseum som ligger på Akershus festning.  De tok også en tur 

innom minnesmerket over de falne i Osvald-gruppen som står ved 

hovedinngangen til den gamle Østbanebygningen. 10. klassingene fortsatte 

til åpen dag på Oslo by steinerskole.   
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Fritidshjemmet (SFO) 
Etter skoletid åpner fritidshjemmet for de minste. Eileen og Haldis sørger for 

variert og god mat. Elevene aktiviserer i stor grad seg sjøl med hyttebygging, 

utkledning, og ikke minst tegning og ulike former for håndarbeid. 

 

  
 

  
 

 

 

 

         
         Barnehagen har ordet 
                                  

Hei alle sammen! 

 

Snøen laver ned og det er full aktivitet i akebakkene, med ski-gåing og snø-

spising for de som ikke har opplevd så mye snø før. Småbarna stabber og 

krabber rundt så godt de kan, smaker på snø og synes det er gøy. Litt kaldt 
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og vått, men har de nok skiftetøy som sokker, strømpebukser og ulltøy, så gjør 

det ingenting. Vi har også noen som har fått vannkopper, så vær litt obs.  

 

Februar er jo karnevals-tid på storebarn. I år er temaet «I skogen». Her kan det 

være mangt et dyr, prinsesser, spiderman etc. Vi har ingen «våpen» som 

sverd, sabel, o.l. i skogen. Vi forbereder og bygger opp til karneval ca. 2 uker 

før selve karnevalsdagen som er fredag 10. februar. 

 

Skolen har Sirkus som sitt tema og de største barna er blitt invitert til å komme 

og se forestilling. Dette gleder vi oss veldig til. 

 

Vi minner om at barnehagen har vinterferie torsdag 23. og fredag 24. februar. 

Ønsker alle en fin helg. 

Hilsen  

Kollegiet i barnehagen. 

 

 


