Torsdag 20.01 gjennomførte vi brannøvelse. Det var mange som ikke hadde tøfler/innesko,
så det ble en kald fornøyelse for flere. Derfor oppfordres alle til å ha med dette på mandag.
VÅRMARKEDET:
Alle

fra klassene bes ta kontakt med Liv Stine Mo tlf: 94810392

Fra klassene:
1.klasse har endelig kommet tilbake til klasserommet i Rødhuset. Vi har fått det
kjempefint!! God helg!
2.klasse: Vi har lært bokstavene U, Y og Z, og kost oss med ABC-bøkene våre. Ellers er vi
ivrige etter å finne ord i navnene våre!
6. klasse: Vi har startet opp en ny periode med ur-kulturer, og klasserommet bærer preg av
det orientalsk/indiske i form av tekstiler, skulpturer og bilder. Fra den indiske kulturen har vi
blant annet hørt fortellingen om «Manu og fisken», og også hørt om Ganges og Indus,
Indias hellige elver.
7. klasse: Klassen har hatt sin første periode med geometri. Uken har gått til fundamentale
grunnkonstruksjoner: Konstruksjon av en normal, midtnormal, perpendikulær linje, hvordan
finne midtpunkt, lage en halveringslinje og en parallell. Masse materiale, men vel verdt i og
med at de nå har verktøyene som er nødvendige for å skape majestetiske geometriske
former. Skal bli spennende å se hva slags kunstverk som vil bli skapt neste uke.
8. klasse avsluttet i dag sin kjemiperiode, og starter med blanke ark i
mandag!

på

9. klasse: Kjemi er neste hovedfagsperiode, etter tre vel gjennomførte uker med historie.
10. klasse: Deres siste biologiperiode starter på mandag. Vel møtt!
SFO: Mandag 16.01.2017 flyttet vi tilbake fra brakkene til "Rødhuset". Der er kjøkkenet i
1.klasse blitt pusset opp og det er en ny planløsning. Det er blitt faste dager med sløyd og
gym på SFO. Hver mandag er det sløyd fra 14.00-15.00, hver tirsdag og torsdag er det lek i
gymsalen fra 14.00-15.00. Hilsen Gaute.
FAU – innkalling til ekstraordinært årsmøte 21.02.17, se vedlegg.
«Pedagogisk hjørne»: Fortellerstoffet i 4.klasse dreier seg i all hovedsak om ur-yrkene.
Elevene skal nå lære menneskelivet å kjenne ut fra de primære yrkene: Jord- og skogbruk,
fiske og bergverk. I forbindelse med perioden om «bonden», hører de om hvordan livet på
gården var i gamle dager, der alt ble gjort for hånd. Mange lærere velger også å integrere
litt om gjeterlivet når de har denne perioden. Vi får høre om alt slitet og strevet folket før

hadde med å få avlingen i hus, om kampen fiskerne hadde mot naturkreftene på havet, og
slitet med det harde fjellet for å få malmen ut. Det er mye fint stoff i den norske litteraturen
som brukes her, som f.eks første del av «Markens grøde» av Hamsun, «Den siste viking»
av Johan Bojer og Johan Falkbergets skildringer fra livet i/ved kobbergruvene på Røros.
Mange av disse periodene får ofte et praktisk innslag i seg ved at elevene lærer å binde et
garn, setter opp små hus med «lafteteknikk» eller også at de drar på tur til en gård eller et
museum. I kontrast til dette jordnære stoffet kommer så en periode med det «Gamle
Testamente», gjenfortalt i utvalg. Her møter elevene mennesket i hva man kunne kalle
moralske situasjoner: Utdrivelsen av Paradis, Kain og Abel, Abraham og Isak, Josef og hans
brødre mm.
GANGSANG: Vi har startet opp igjen med «gangsangen», der 3.-7.klasse møtes nede i
gangen i 1.etasje noen dager pr uke. På repertoaret nå står en «Januarsang»:
«Nå den mørkeste tid vi har, snøen ligger på busk og bar. Dagen gold, grå og kold, gir seg
vinteren i vold.....»

Et glimt fra historieundervisningen i 6.klasse der faglærer Ida har laget flotte tavletegninger
til glede og inspirasjon for elevene.

GOD HELG!

