
Velkommen ���� 
 
Kjære alle sammen! Elever, ansatte, foresatte; velkommen til et nytt skoleår ved 
Steinerskolen i Tromsø.  
 
Dear english-speaking parents and students, welcome to Steinerskolen i Tromsø, and a 
new school year! We are happy to welcome two families who moved here from other 
countrys this summer, and one more family will arrive from Australia in September.  
 
Jeg har nå et inderlig håp om at vi kan holde skolen åpen sånn noenlunde normalt dette 
skoleåret; at vi kan holde oss på gult og helst grønt nivå. Jeg tenker at vi klarer det med 
felles innsats, både her og ute i samfunnet! Hold avstand, vask hendene ofte, unngå 
håndhilsning og klemming. Bli hjemme/hold barna hjemme om de har symptomer på 
covid-19. Men om vi må gå til rødt nivå, eller i verste fall ha hjemmeskole igjen, så klarer 
vi det også! Sammen! 
 
Because of the coronasituation we all need to have a special avereness the following 
weeks and months. To keep some distance, wash our hands often and stay home if we 
have symptoms of covid-19. We hope that we can keep the school open and as normal as 
possible, but we are prepared to change to another level, or, in worst case, home-
schooling, if we have to.  
 
Et nytt skoleår er en stor begivenhet. I år har vi mange nye elever, både dere som er helt 
nye i 1. klasse og dere som begynner ny i klasser oppover i trinnene.  Hjertelig 
velkommen! Ta riktig godt imot de som er ny i din klasse, slik at de føler seg velkommen 
på skolen vår og finner seg til rette i sin gruppe. Og så vil jeg gi litt ekstra 
oppmerksomhet til 8. klasse som begynner på sitt første år på ungdomsskolen og 10. 
klasse som går i gang med sitt siste år på grunnskolen. Lykke til og velkommen til 
skoleåret 2020-2021. 
 
Et skoleår inneholder mye forskjellig, både læring og lek, mestring, opplevelser og ulike 
aktiviteter. At dere elevene trives på skolen er veldig viktig. Vi ønsker å være en skole 
der alle elever blir inkludert i klassen sin og i fellesskapet, og prosjektet Inkluderende 
skolemiljø er et av våre viktigste satsingsområder dette skoleåret. Mer informasjon om 
dette vil komme i klassene, på foreldremøter og på hjemmesiden. 
 
I hope that all our students, new and old,  will feel welcome and safe at our school,- today, 
tomorrow and the rest of the schoolyear. One of our main projects this year, is  
to make everyone feel included, in their own class and across classes. There will come more 
information about our project «An inclusive school environment» in the classes, at parents 
nights and on the website. 
 
Kjære foresatte, vær så snill og snakk med oss om du skulle ha noe på hjertet! Ta kontakt 
når barnet ditt forteller noe hjemme og du trenger å høre hva skolen tenker om dette. 
Ikke hold ting inne, eller kun mellom andre i foreldregruppen. Fortell! Snakk med 
ledelsen, med læreren til barnet ditt, med de som jobber på Fritids, med assistentene 
eller andre lærere som tilbringer mye tid i klassen til barnet ditt. Skriv en epost, en SMS, 
ta en telefon, kom innom kontoret. Jeg har stort sett alltid tid for en prat med dere, og er 
jeg opptatt med noe, så lager vi en avtale. 



 
Dear parents, please don`t hesitate to contact us if you have questions or something you 
want to share about how the children experience their school. Communication is the 
best way to change things that might not work as we planned, or to continue the things 
that work well. I will always try to make time for your questions, maybe not always right 
away, but then we can make an appointment for later in the day, or one of the following 
days. 
 
Nye lærere/ansatte skoleåret 2020-2021 / New teachers this year: 
 
Christine Halvorsen, 3. klasselærer, class teacher 3. grade 
Marlene Øyan Nilsen, faglærer håndverk og spesialpedagog, subject teacher in crafts 
and special educator 
Astrid Sofie Jacobsen, faglærer norsk, subject teacher in norwegian 
Rune Sørland Monstad, faglærer naturfag og IT-ansvarlig, subject teacher in science 
and responsible for the information tecnologi 
Nina Sørbøe, kontorsekretær, office secretary. 
Og sist, men ikke minst, Elin Karlsson, som dro, men heldigvis kom tilbake, og nå skal 
være klasselærer for 7. klasse, she left our school last year, but lucily she came back and 
will now work as class teacher 7. grade. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Siv-Bente Johansen 
Daglig leder 
 
 


