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GRØNNSAKHAGE OG VEKSTKASSER
I vår startet skolen med et grønnsakhage- og vekstkasse-prosjekt, og siden da har mye skjedd i
både grønnsakshagen og vekstkassen vår. Det var veldig spennende å komme tilbake på
skolen etter sommerferien og se hvor mange ulike sorter vi har klart å dyrke fram!

Elever har i mat og helse høstet og tilberedt grønnsaker og urter i matlaging, og utover høsten
kan vi fortsette å høste mange flotte grønnsaker. Det er gøy å få lov til å gå i grønnsakshagen
og høste grønnsaker selv! Som avslutning på markeringen av Verdensdagen for psykisk helse
har skolen et felles måltid. Under dette måltidet skal vi tilberede flere av grønnsakene fra
grønnsakhagen slik at alle elevene får smake på våre egendyrkede grønnsaker. Tomatplantene
våre har også blitt veldig store, og på en av disse plantene har det kommet en liten tomat 

I vekstkassen vår har vi nå fått gressløk,
oregano og kruspersille.

Se så fine grønnsaker vi har fått i
grønnsakhagen vår!

RYDDING OG BESØK PÅ «ØYA»
I høst har vi hatt ryddesjau på Øya, slik at det skal bli mulig å bruke dette området igjen.
Skolen fikk hyret inn to karer som gikk med ryddesag og gjorde det mulig å komme seg til
området fram mot, og i rundt gapahuken som står der. Tusen takk til dem 
I tillegg har elevene på ungdomsskolen som har valgfaget natur, miljø og friluftsliv vært der
og ryddet enda mer. De har tatt ned og fjernet gamle og falleferdige hytter, gamle tau som har
vært brukt til aktivitetsløyper, samt greiner og småtrær som har fått vokse vilt, eller var
begynt å råtne. I tillegg har de fått bygd opp en ny bålplass, samt plukket en del søppel på
området. Vi er ikke ferdige med jobben, men har kommet et godt stykke på vei. Nå har de
mange forslag på hva som kan gjøres videre for å gjøre Øya mer attraktiv og fin å bruke både
for skoleelevene og andre som måtte ønske å ta turen dit.
Uteskolen var også en tur på Øya for å utforske området. Vi hadde litt utfordringer med å
komme oss over, da det var mye vann i elva. Men dette løste elevene med å bygge sin egen
bro, ved å benytte avkappede greiner og kvister, samt steiner. Med godt samarbeid klarte de
dette.
Men en skikkelig bro står på ønskelista, slik at vi får sjansen til å bruke Øya mye mer enn det
vi gjør i dag, og ikke blir begrensa av hvorvidt vi kommer oss over elva eller ikke. Det hadde
vært toppers.

FRILUFTSLIVETS UKE
Onsdag den 5. september hadde elever fra valgfaget «natur, miljø og friluftsliv» en markering
av friluftslivets uke, hvor de lagde mat på bål. Her tilberedte de blant annet bålbrød,
grønnsakswok, fruktmiks og pannekaker med syltetøy av selvplukket blåbær. Og flere av
ingrediensene i rettene var fra skolens egen grønnsaks- og urtehage.
I tillegg til å lage bålmat for gruppa, stekte elevene pølse til alle som var på skolen den dagen,
dvs. elever fra 6.-10. klasse. Dermed ble det en positiv overraskelse i første friminuttet, med
pølse med brød for alle mann.
I tillegg til denne pølsefesten, må vi også få med at i uka før hadde vi en tjuvstart på
markeringa. Da var hele ungdomsskolen på fjelltur med overnatting, og barneskolen hadde
aktivitetsdag ute.

AKTIVITETSDAG FOR BARNESKOLEN
Mandag 27. august var det duket for aktivitetsdag for hele barneskolen på området rundt
paviljongen i Aunfjæra. Elever og lærere var ute hele dagen. Vi hadde noen planlagte
aktiviteter som var faglig forankret, og tid til lek ble det også. Elevene ble delt opp i grupper
slik at vi fikk øvd på den sosial kompetansen som blant annet empati og samarbeid.
Først ble det gjennomført en fargebingo. Her gjaldt det å finne ulike farger på ting man fant
ute i naturen. Elevene var raske og med samarbeid kom de fort i mål med å finne alle fargene.
Deretter ble det gjennomført en Land art-oppgave. Her skulle elevene lage et kunstverk av
gjenstander de fant i naturen. Kravene var at det skulle være en sirkel, samt finne flest mulig
farger å dekorere med inni sirkelen. Etter verkene ble ferdige fikk vi noen gode, reflekterende
samtaler om kunstverkene de hadde laget.
Dagens lunsj ble tilberedt ute på bål. Det ble laget grønnsakssuppe og fruktbiter i folie som
ble populært hos barna. I tillegg hadde de med matpakker og annen bålmat de kunne tilberede
på bålet selv.
Etter lunsj ble det arrangert terningløp med totalt 60 poster. Her var det tallet på terningen
som bestemte hvilken post man skulle finne og avgi svar på. Her fikk man bruke både
kroppen og hjernen.
På tampen av dagen ble det arrangert leker gruppevis, her fikk elevene gå på stylter, spille
basse og leke «rødt lys».

Tja-nitsjar?
Quintus

Torsdag 28.09 besøkte hele barneskolen Orkanger barneskole i forbindelse med et DKSarrangement. Forestillinga het Tja-nitsjar?, med musikkgruppa Quintus. Musikken Quintus
spiller er både inspirert av norsk folkemusikk, jazz, balkaninspirert musikk – mange
elementer vi nå kjenner fra worldmusic. Denne konserten kan kanskje best beskrives på denne
måten «korpsinstrumenter i annen drakt, engasjerende improvisasjonsmusikk, bruker
instrumentene og har andre lyduttrykk enn det vi er vant til, fargerikt og engasjerende, egger
fantasien, energisk, provoserende på en positiv måte…kort sagt levende musikk som fenger!».

THAMSPAVILJONGEN
Etter forestillinga ved Orkanger barneskole gikk turen
til Thamspaviljongen, og omvisning der.
The Norway Building er den eneste bygningen som
har reist over Atlanteren to ganger. Produsert på
Strandheim, Orkanger, for å være Norges bidrag til
verdensutstillingen i Chicago i 1893. Nå står
stavkirkebygningen ved kommunehuset i Orkdal, og
vi fikk et innblikk i den eventyrlige historien til
bygget. Det har gått med mange dugnadstimer, og
mange penger er samlet inn for å få bygget på plass i
Orkdalen igjen. Alle de fire kommunene, som skal slå
seg sammen til Orkland i 2020, har hver sin grunnstein i grunnmuren til paviljongen.

Steinen fra Snillfjord

Koristenes ABC- to skritt bak
Tirsdag 02.10. hadde vi besøk av kordamene Jorunn Hauge og Karianne Kjærnes, samt
pianist og gitarist Torbjørn Kvamme. De hadde et musikalsk og humoristisk show med et
stort spekter av sanger i alle sjangre.
De viste med eksempler hvordan livet bakenfor rampelyset også kan være veldig bra, og
hvordan de må forholde seg til de ulike artistene de jobber for, ved å tilpasse seg deres
musikkstiler.
Denne konserten var egentlig ment for ungdomsskolen, men heldigvis fikk også
mellomtrinnet anledning til å bli med. Det ble bra trøkk og god stemning i gymsalen, og vi
tror alle satt igjen med en godfølelse etterpå. Takk for besøket!

TEATERTUR TIL ORKANGER
Også i år var ungdomsskolen så heldig at de fikk muligheten til å dra i teater. Mens vi i fjor
fikk sett det klassiske Ibsenstykket «Vildanden», var det i år duket for en fersk komedie. Nå
var det Riksteateret som var på turné til Orkanger med sin komedie «Kollaps i Kulissene»,
med blant annet Hege Schøyen og Ingar Helge Gimle som skuespillere. Komedien tar oss
med på premieren til en amatørgruppes oppsetning av et klassisk mordmysterium. Det meste
som kan gå galt under denne premieren, går galt – til stor glede for publikum. Mange elever
storkoste seg underveis i stykket, og latteren satt løst hos flere.
I forkant av teaterbesøket hadde vi felles middag på skolen før vi tok buss mot Orkanger. Her
ble det noe fritid på Amfi før vi fikk omvisning ved Thams-paviljongen. Her fikk vi høre om
Thams-paviljongens historie, om Christian Thams selv og om prosjektet med å få bygningen
tilbake til Orkanger og restaureringsarbeidet av det.
Alt i alt en fin dag!

Karbonadeburgere til middag.

Fellesbilde utenfor Thams-paviljongen

RØYKFRIKONTRAKT
27.september ble det inngått røykfrikontrakt mellom Snillfjord kommune, Snillfjord helselag
og elevene i 8. klasse ved Krokstadøra oppvekstsenter.
Kontrakten gjelder til og med siste skoledag i 10.klasse.
I kontraktsperioden forplikter undertegnede elever seg til:
 Ikke røyke eller bruke snus.
 Å engasjere seg aktivt i kampen mot tobakk.
Kontrakten gjelder både i skole og fritid.
Alle elevene som overholder kontrakten får utbetalt kr. 500,- hver.

Eirik H.H, Eirik K, Joakim, Eline, Magnus, Martin, Anette, John, Olga og Therese.
Amund og kontaktlærer Roger var ikke til stede da bildet ble tatt.

BORDTENNISBORD
Vi har nettopp fått nytt utebordtennisbord til bruk i friminuttene. Man ser allerede at dette
skaper mye aktivitet, både klassevis og i aldersblandede grupper. For å få midler til å kjøpe
bordtennisbordet har avsluttede elevbedrifter bidratt, samt penger elevene har vunnet gjennom
Telysaksjonen. Skolen fikk tidligere overført penger fra FAU – B, som vi nå har bestilt nye
bordtennisracketer og bordtennisballer for. Kanskje kan det arrangeres turneringer utover
etterjulsvinteren og våren. Vi gleder oss til mange spennende dueller 

Vårens avgangsklasse ønsket å overføre pengene som ble igjen etter
skoleturen til Kreftforeningen. Kr. 5581,16 er nå overført til
Kreftforeningens konto.

Beintøft
Miljøagentene

barnas miljøorganisasjon
Beintøft er en konkurranse for alle barneskoleelever. Vi vil inspirere til å gå, sykle eller reise
kollektivt til skolen! Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere, området
rundt skolen blir tryggere og det blir mindre utslipp fra biler.
Elevene i 3. klassen har deltatt med iver og glød, de har gått, syklet og gjort ukesoppdrag for å
samle poeng. Til sammen har de fått 2245 poeng. Skikkelig godt jobba!
Tirsdag 2. oktober kom rektor Sussann med diplomer og is til elevene som belønning for god
innsats!
Et av ukesoppdragene var å tegne inn Hjertesonen rundt skolen, slik elevene ønsker at den
skal være.
Så her kommer en påminning om at vi fremdeles er en hjertesoneskole, der av- og
påstigning skjer på bussholdeplassen. Dette på grunn av sikkerheten til våre elever i
skolehverdagen.

MARKERING AV VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PÅ AA SKOLE.
I uke 40 har vi markert Verdensdagen for psykisk helse. Dette er en offisiell FN-dag og
markeres over hele verden 10. oktober hvert år. Årets tema er «vær raus». Å være raus med
seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse. Under markeringen av Verdensdagen for
psykisk helse på skolen har vi jobbet tverrfaglig med psykisk helse. Skolen, og miljøterapeut,
samarbeider med psykisk helse i kommunen, PPT og helsesøster om markeringen.
Ungdomsskolen har hatt besøk av Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge, som
sammen med elevene og lærerne jobbet med generell psykisk helse. De hadde fokus på
temaer som tanker og følelser, når problemene blir for store eller for mange og tips til bedre
psykisk helse. Helsesøster hadde tema «Psykologisk førstehjelp» på barneskolen. Psykologisk
førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser og elevene lærte om røde og
grønne tanker.
Vi avslutter markeringen med felles aktiviteter for hele skolen og et felles måltid på fredag.

KLASSESAMTALER
Miljøterapeut startet denne høsten opp med Klassesamtaler, altså samtaler med hele trinn
sammen. Disse samtalene foregår en gang i måneden og det er ulike tema for hver samtale.
Selv om det kalles Klassesamtaler betyr det nødvendigvis ikke at det bare skal være samtaler.
Det vil også bli brukt video, lagt opp til diskusjoner og ulike leker og aktiviteter. Noen av
temaene kan være alvorlige og vanskelige, men det vil være fokus på mestring og lek under
samtalene.
Skolen har, ifølge både opplæringsloven og Kunnskapsløftets generelle del, ansvar for å ruste
barn og unge til å håndtere utfordringer de vil kunne møte i livet og å gjøre de i stand til å ta
vare på seg selv og andre. Å jobbe med psykisk helse og livsmestring er viktig. Et positivt
selvbilde, opplevelse av tilhørighet og mestring er betydningsfullt for god psykisk helse og er
viktige byggesteiner i livet. Dessuten er det viktig at barna lærer seg at livet kan være både
fint og litt vanskelig. Sånn kan vi forsøke å unngå noen krasjlandinger senere i livet.
Alle trinnene jobber med ulike tema, og målet er at elevene i løpet av barne- og
ungdomsskolen skal ha vært gjennom mange ulike, viktige tema. Elevene får mulighet til å
komme med ønsker om tema for samtalene. I tillegg skal vi i Klassesamtalene snakke mye om
ulike følelser, hvorfor vi har følelser og hvordan vi kan forstå og håndtere følelsene våre. Vi
skal jobbe med hvordan vi bør være ovenfor oss selv og andre, om vennskap og om tabu og
hemmeligheter. Videre vil klassesamtalene på slutten av barneskolen og ungdomsskolen også
omhandle det å bli eldre, om framtida og meningen med livet, og på ungdomsskolen om vold
og seksuelle overgrep.

AKTIVITETSKALENDER:
Uke 41
Uke 42
23.10.18
Uke 44
01.11.18
06.11.18
07.11.18
08.11.18
09.11.18
12.11.18
30.11.18
21.12.18

Høstferie
Kortfilmuke
Kortfilmfestival
PRYO
Biologiløypa 9. trinn (NTNU Trondheim)
Fysikkløypa 6.-7. klasse (Trondheim)
Foreldremøte med rådgivere 10. trinn
Lesevake barnetrinnet
Kulturkvart
DKS, Historiekista (1.-4.kl)
Fridag for elevene
Siste skoledag før jul

