
Kjære foreldre 

Siste skoledag før jul hvert år, er det lysfest på skolen. Den er en del av de måneds- og årstidsfester 

som igjen er en del av steinerskolens pedagogiske egenart.  

 

Slik er 

Lysfesten:  

En liten halvtime på 

morgenen, får barna i 

klasserommet, før det 

begynner. 

I alle de siste ukene, kanskje 

hele høsten, har elevene 

arbeidet i eurytmitimene, 

med noe som de skal vise 

frem på lysfesten.  Klokken 9 på morgenen stiller alle klassevis opp i gangen i Cappelenbygget, og så 

til musikk går de inn i gymsalen. Her sitter vi som ellers til månedsfester, rundt veggene, med 

«Scenen» midt på gulvet. De foreldrene som er her, er allerede der inne når barna kommer.  Denne 

månedsfesten er viet eurytmien. Alle klasser viser sitt arbeid for hverandre.  

Så begynner en ny del: Lyset slukkes, og mens ungdomskoret synger, blir bjerkekubber med hull til 

lys, lagt i to ringer på midten av gulvet. Så blir et og et lys satt ned i dem, til hele ringen stråler. 

Ungdomskoret synger julesangene, og sammen synger vi Deilig er jorden. 2. klasse begynner å gå i 

rekke rundt lyssirkelen og ut, de andre elevene følger på, med foreldrene til slutt. Det hele tar en 

drøy time.  

Denne månedsfesten er også en avslutning på adventstiden på skolen. Den har den samme 

stemningen av ro, forventning og høytid som adventsstundene har.  Barna og ungdommen har 

forberedt seg på mange måter til denne dagen. Det har vært juleverksteder og fortellinger med 

innhold og stemning knyttet til jul. Det har vært stunder med øving av julesanger i alle klasser. Alle 

barna og ungdommene vet hva lysfesten er og er forberedt til den. 2. klasse er der for første gang, og 

10. klasse for siste. 

Som andre månedsfester, som finner sted i skoletiden, er dette også et rom for deling. Det handler 

ikke om å vise hvor flink man er, men å dele det man har arbeidet med. Alle er deltagende med både 

å vise, og å se. Eller for å si det på en annen måte, både gi og få gaver.  

Det er viktig for oss å si, som ved adventsstundene, at dette bare er én av alle de flotte stundene som 

barna deres opplever i skoletiden. Vi har mange fremvisninger på kvelden der alle foreldre skal kunne 

komme. Når foreldre ønsker å delta på lysfesten, så må det være for eget behov for å se eurytmifaget 

og delta i en høytidsstund.  

Foreldrene lukkes da inn før barna kommer, så vær ute i god tid. Fotografering og filming er ikke en 

del av denne høytidsstunden, og husk å skru av mobiltelefonen.    

Med vennlig hilsen lærerkollegiet  


