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Mer strålende enn solen
renere enn sneen
finere enn eteren
er SELVET
ånden i mitt hjerte
dette SELVET er jeg
jeg er dette selvet.

R.Steiner

Da er det fredag og vi har tilbakelagt en hel skoleuke etter sommerferien. Små
og store opplevelser preger skolehverdagen. En larve som kryper i grusen, søte
druer i drivhuset, oppdagelsen i et pianos klang og lykken i å lære noe nytt.
Skolens elever er fordelt i fire læringsgrupper i år. Det er rolig i timene, ingen
barn er ute i skolegården når de skal være inne i klasserommet og i friminuttene
er det rene idyllen. 1.2. og 3.klasse har bevegelse, rytme og sang i hovedfag,
men aller helst vil de bare tegne og leke. 4.5.6.klasse har om vikingtiden og
kongesagaen, og på tavlen har de en flott tavletagning av et langhus, og titter
man inn oppdager man at gruppen er helt stille. Denne gruppen har inntatt
eurytmirommet grunnet vannlekkasje. 7.8.klasse har geologi med Signe-Lise.
Geologi har fokus på jordas oppbygging og fysiske utvikling derfor har disse
elevene denne uka hatt fokus på erosjon, forvitring, bergartsyklus og
mineralriket. Jeg har passert klasserommet deres og der inne jobbes det godt

og det kommer ikke en lyd fra elevene. 9.klasse raser gjennom historien med
Sissel, går man på do i undervisningen hennes har man gått glipp av
firehundreårs verdens historien når man er tilbake. 10.klasse lager film og det
synes de er kjempe fint. Jeg har sett dem bak huset med kamera og kostymer.
Elevene fra 7.- 10.klasse er i gang med rullering mandag og fredag i fagene mat
og helse, IT, musikk og håndverk. Kan nevnes at i mat og helse vil elevene
framover sylte og safte til høstmarkedet.
Ane Haukebø Aasland, er langtidssykemeldt og Alex Nelson tar over som
hovedlærere i engelsk på ungdomsskolen med støtte av Martin Hansson, Martin
Blystad tar Ane Haukebø Aasland sine kortimer både på ungdomsskolen og
barneskolen og Kris Blystad tar Ane Haukebø Aasland sine timer i valgfaget
arbeidslivsfag.
Vi er så takknemlig for at for at vi har fått en helsesykepleier til skolen og hun
har sin første dag hos oss til onsdag.

Viktige datoer
•

Onsdag 01.09.21 har 1.2.3. klasse foreldremøte fra 18.00 -19.30

•

14.09 foreldremøte for 4.5.6.klasse, 7.8.klasse og 9.10.klasse

•

Lørdag 18.09.21 fra 12.00 -14.00 er det høstmarked med infomøte
rundt 1.klasse og ungdomsskolen

•

Uke 39 drar 7.8.klasse på leirskole til Soleggen

•

Lørdag 18.10 ute dugnad på skolen
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