FREDAGSLAPPEN UKE 6 – 10.01.17 – STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN
Vi ønsker 7. – 10. klasse velkommen til
VINTERBALL
på Viken Folkehøyskole
torsdag 23. februar 2017 kl. 18.00 – 22.30
Ungdomsskolens ball har blitt en tradisjon ved skolen som både elever og lærere gleder seg
til. I år har vi også invitert 7. – 10. klasse ved Lillehammer Steinerskole. Vi er glade for at de
har takket ja til å være med på denne spesielle kvelden.
Elevene vil komme til dekket langbord på Viken, og det kommer til å være bestemte plasser
slik at alle herrer får en egen borddame å ta ekstra godt vare på under middagen. Mens vi
spiser et varmt måltid vil det bli taler fra både elever og lærere fra begge skolene.
Skolen dekker alle utgifter ved ballet, men elevene må komme seg dit på egenhånd.
Oppmøte er obligatorisk, og elevene får avspasering fredag 24.02.
Antrekk for kvelden bør være litt pent, men det er ingen som trenger å kjøpe noe nytt!
Hvis noen har spørsmål angående ballet kan de ta kontakt med Inger-Karin.

Månedsfest i mars:
Fredag 24.03. i 1.fagtime er det duket for månedsfest, og denne gangen vil vi få en
smakebit fra eurytmiundervisningen. Vi gleder oss til å se elevene med sin dyktige
eurytmilærer Mirjam. Foreldre er velkomne til å være publikum.
Vi minner om ekstraordinært årsmøte i FAU TIRSDAG 21.02 kl. 16.30-18.00!
Fra klassene:
En hektisk uke! 6. klasse har fortsatt med sin reise gjennom den egyptiske verden. Elevene
har lært å kjenne historien om Osiris og Isis, samt om Ras reise gjennom underverdenen.
Perioden kommer til å snike seg litt inn på neste uke. Men vi er rett ved terskelen til
brøkens verden. God helg fra Mario!
Takk for en fin periode med astronomi 8. klasse! God helg fra Maja
9. og 10. klasse starter med matematikkperiode på mandag. 10. klassingene skal også få
vaksine på mandag, så de får besøk av helsesøster.
Konferansekveld for 8. og 9. klasse
Vi inviterer til konferansekveld for 8. og 9. klasse med foresatte

torsdag 16. februar klokken 17.30.
Alle elevene får her mulighet til å snakke med sine faglærere og klasselærer om hva som
bør vektlegges i de forskjellige fag i tiden fremover.
Vi sees! Hilsen alle lærerne på u-trinnet

«Pedagogisk hjørne»: Fortellerstoffet i 7. klasse
12-åringenes spirende forståelse for de historiske kreftene krever et nytt metodisk
grep: Historiene blir til faget kulturhistorie. Sentralt står en periode om romerne.
Romerrikets historie skildres gjennom egnede biografier. Romeren som et
handlings- og viljesmenneske og bevisstheten om egen kraft og makt gir ham en
sterk selvfølelse, et sterkt «ego». På dette trinnet følger Romas historie som en
naturlig fortsettelse. Den romerske borger underordner seg staten og beundrer
dyder som standhaftighet, fryktløshet og rettferdighet. Romerretten regulerer
forholdet mellom borgerne.
Loven, skapt av mennesker for å oppfylle rettferdighet for den romerske borger,
passer faktisk veldig bra med førpubertetens spesielle tone og stemning. Ting kan
ha en tendens til å være svart/hvitt, og millimeterjustisen kan også være sterkt
framtredende. Fortellerstoffet kan i stor grad imøtekomme dette med skikkelser
som Cæsar, Hannibal, Nero og ikke minst den halv(hel-)gale keiser Caligula. Som
liten gutt var han med sine foreldre på militærkampanjer i Germania, der han ble
maskoten for farens legioner. Soldatene ble underholdt hver gang Agrippina kledte
sønnen sin i miniatyrsoldatklær, og han ble tidlig tildelt navnet Caligula, som betyr
«liten (soldat)støvel», etter støvlene han brukte som en del av forkledningen. Som
et tegn på sterk framtredende galskap er eksemplet på den gang han ville utnevne
hesten sin i en sterk framtredende stilling som konsul...

God helg!

I 8. klasse tegnet klasselærer Maja dyrekretsen
på tavla, til glede og inspirasjon for elevene!

