Neste uke er det duket for ball og karneval!
Det blir vinterball for 7.-10. klasse torsdag klokken 18.00-22.30.
For 1.-6. klasse blir det karneval fredag klokken 08.45-13.00.
(For mer informasjon se aktivitetskalenderen på hjemmesiden)

Vi minner igjen om ekstraordinært årsmøte i FAU tirsdag 21.02 kl 16.30-18.00.
Fra klassene:
4.+ 5. klasse: Holder fortsatt på med regning der vi øver oss på delestykker. Alle
regneartene henger jo på en måte sammen, jfr huskeregla når vi deler: «Vi deler, vi
ganger, vi trekker fra og vi setter ned!»
6.klasse: Første uken med brøk. Vi har øvet et bevegelsesmønster med brøken som
grunnlag. Vi har også lært å kjenne hvordan vi kan utvide brøkene i alle mulige slags
forhold, og til bestemte nevnere.
8. klasse: Vi har startet litteraturhistorieperioden med 1600-tallet og Dorothe
Engelbretsdatter. Neste uke står 1700-tallet for tur! God velfortjent helg alle sammen! Kaja
U-trinnet: Vi takker for fin konferansekveld for 8. og 9. klasse i går.
Konferansene hadde vi i nybygget til stor begeistring for de frammøtte. Nå er det like før
nybygget kan tas i bruk, og 8.-10.klasse og deres lærere gleder seg veldig til å ta det i bruk.
Skolens kontoradministrasjon skal også flytte dit ned, og vi ser fram til å få mer
funksjonelle lokaler enn de vi har pr i dag.
Når vi flytter til vårt nye bygg skal alle elever i 8.-10. klasse ha innesko, de elevene som
ikke har hatt innesko i brakkene må derfor skaffe seg dette. Inneskoene må medbringes
skolen senest mandag 6. mars.
«Pedagogisk hjørne»: Fortellerstoffet i 8. klasse.
De forandringer som skjer i elevene i og med puberteten, sammenfaller på mange måter
med det som er temaet for dette skoleåret. De unge trer for alvor inn i en ny tid i sitt eget
liv, og lærestoffet som skal gjennomgås, skal gjenspeile den nye tidsperioden som møter
menneskene, nemlig renessansen. Det er av avgjørende betydning at elevene klarer å
forbinde seg med verden og får løftet blikket bort fra seg selv og utover.
Det sies at 8. klasse på enkelte måter er en slags reprise av 2.klasse hva fortellerstoffet
angår.
Det er likhetspunkter mellom eventyrene i 2.klasse og en av de dominerende
hovedfagsperiodene i 8., nemlig den om de store oppdagerne. Som Askeladden gir seg i
kast ut i den store verden og møter utfordringer og hindringer, slik «kaster» bokstavelig
talt de store oppdagerne seg ut på verdenshavene.. De store oppdagerne fra renessansen
lærte seg å navigere etter stjernene, de lærte seg matematikk for å beregne avstander og
språk for å kunne kommunisere. Slik Askeladden overvant kampen mot både 2- og 3hodede troll, slik overvant oppdagerne sine utfordringer og brukte ulike måter å overvinne
problemene på. Her kan vi trekke fram reiserutene (Columbus trodde jo han hadde
kommet til India da han kom til Amerika), båtene de hadde, navigasjonsutstyret og ikke
minst resultatene av disse oppdagerferdene og den betydning dette har hatt for oss i dag.

