Heldigvis blir det gradvis lysere ute, og dagen i dag er 48 min lengre enn ved
vintersolverv.
Vi gleder oss over nybygget som snart er ferdig, og det nærmer seg den tiden da utrinnet skal flytte fra brakketilværelsen og ned til nye og flotte lokaler. Tidspunkt for
dette er antatt å bli i starten av februar. Kontoradministrasjonen skal også dit ned, og
vi ser fram til mer funksjonelle rom for vår virksomhet.
Ellers holder vaktmesteren på med siste innspurt på renoveringen av SFO-lokalene i
2.etasje på Rødhuset. Det er nymalt og fint, har nytt belegg på golvet, ny
kjøkkeninnredning og induksjonsovn. I løpet av helga skal det vaskes og bones. Vi
regner med at flyttingen tilbake til SFO/1.klasse vil skje i løpet av neste uke, og eksakt
beskjed når alt er klart, vil komme etter det.
Fra klassene:
1.klasse: venter med lengsel å få komme inn i vårt nyoppussede klasserom igjen. Vi
har brukt tiden på å bli kjent med hva som er av rom ellers på skolen, dvs. i Gulhuset.
Vi har vært i salen, på snekkerrommet/sløyden og biblioteket. For tiden driver vi på
med å veve og male solen.
Hilsen Bente
2.klasse: har fortsatt med bokstaver denne uka, og øvd lesing. Det har vært ekstra
moro å lete etter ord i alle navnene til de som går i klassen og til lærerne. Litt pussig
er det å finne helt nye ord ved å lese dem baklengs! Det høres også litt rart ut når vi
leser våre egne navn baklengs..
3. klasse: Vi har hørt mange fine fabler også denne uka! Det er morsomt fortellerstoff,
synes vi!
4.+5.klasse: Norrøn mytologi er spennende, og det er utrolig mange navn og
hendelser å holde styr på. I rytmisk økt holder vi på med kast av erteposer,og her
gjelder det å holde styr på hvem man kaster til og hvordan. I dag lagde vi forøvrig
både en 5- stjerne og en 10-stjerne med ullgarn mens vi satt på ringen. Vi reiste oss
forsiktig opp mens vi holdt fast i stjerneformene, og vi måtte jo også kikke litt på
undersiden for å se hvordan stjerneformene så ut fra det perspektivet, også..
6.klasse: Denne uken har vi hatt vår siste frihåndsgeometriperiode. Klassen har lært å
kjenne geometriske begrep i forhold til sirkelen, kvadratet og rektangelet. Passant,
tangent, sekant, vinkler, toppunkt og grunnlinjer har vært noen av ordene klassen har
blitt introdusert for. Neste uke starter den første historieperioden med ur-kulturene i
fokus.
Hilsen Mario
7.klasse: Vi har avsluttet med Romerrikets fall, og hørte avslutningsvis at romerne nå
har blitt kristne. Noen av dem ble kristne bare fordi de ville få makt og innflytelse. Vi
prøvde å tegne Cæsar også, men det var litt vanskelig å få fram hans karakteristiske
trekk. Men – øving gjør mester! Hilsen Ida
Ungdomstrinnet: Beskjed fra faglærer Bodil: Kan de som har en bibel liggende
hjemme, ta den med på skolen på mandag førstkommende. Takk!

10. klasse: Klassen er nå midt i sin samfunnsfagsperiode, der vi fokuserer på Norges
organisering.
«Pedagogisk hjørne»:
Fortsettelse fortellerstoff 3.klasse: Legender en også en viktig del av fortellerstoffet, og
utfyller fabelen på en komplementær måte. (Legende – latin: Det som bør leses.) Den
forteller om mennesker som var i stand til å gå en større motstands vei og derved
heve seg over det gjengse og karikerte. Slik utgjør de to, fabel og legende, en enhet
som sammen viser noe av spennvidden i det menneskelige, et stadig tilbakevende
pedagogisk tema. En mye brukt legende er den om Frans av Assisi. Han var sønn av
en rik kjøpmann og fikk alt han trengte og mer til hjemme, og levde ganske enkelt
grevens glade dager blant ungdommene i byen. Bekymringsløs og glad utfoldet han
seg i nærmiljøet. Men etter en åpenbaring brøt han med sitt tidligere liv, bodde som
eneboer i huler og enkle skur, men vandret også rundt for å møte mennesker og utbre
troen...
Neste ukes tema i «pedagogisk hjørne»: Fortellerstoff i 4. klasse.
Tirsdag 17.01.: FAU-møte 16.30-18.00 (Møterommet Gulhuset)

Noen bilder fra rytmisk del på ungdomstrinnet

