
 

Kjære foreldre 

Hver mandag i advent har vi adventsstund for hele skolen. Det skjer i eurytmisalen når skolen 

begynner om morgenen. 

 

Slik er en adventsstund:  

Barna og ungdommene har hengt av seg yttertøy og tatt 

på innesko. Hele den lange gangen i Cappelen-bygget er 

opplyst av bare levende lys. Barna fra småklassebygget er 

kommet over plassen med læreren sin, og stiller opp på 

en lang rekke i gangen. Inne i eurytmisalen er adventslys 

tent i den store kransen som henger fra taket. Noen 

foreldre står langs veggen. Langsomme toner fra sang 

eller instrumenter følger de første barna i 2. klasse, og 

læreren deres, mens de går i inn.  

Salen fylles stille av elever, fra de minste til de største 

mens desember-morgenen gryr. De har gått slik at det 

dannes en spiral, med de yngste innerst ved kransen, og 

de eldste ytterst. Vi sier morgenverset for de små, og morgenverset for de store. Vi synger to sanger 

sammen, alle, før de eldste sakte går ut, med hele rekken av våre elever etter seg.  

Det hele tar 8-10 minutter.  

Den lille morgenstunden har en ro og et høytidspreg. Det handler ikke om å prestere, ei heller om å 

tilhøre en spesiell religion, men om å være sammen i denne stemningen av høytid, og få kontakt med 

sitt eget indre lys, i mørketiden.  

For å få til dette ber vi dere foreldre om at barna kommer tidsnok på skolen.  

Det er viktig for oss å si at dette bare er en av alle de flotte stundene som barna deres opplever i sin 

skoletid. Det er ikke viktig at foreldre er tilstede her, for barna sine, det er det andre arrangementer 

som ivaretar. Når noen foreldre ønsker å delta, så må det være for eget behov for ro og høytid. Da 

gjør vi det slik at de lukkes stille inn i salen før barna kommer. Og så ber vi om forståelse for at vi ikke 

slipper foreldre inn etter at barna har begynt å gå inn.  

 

 

 

 

 

       Med vennlig hilsen lærerkollegiet  


