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JULEGRANTENNING
Mandag 3.desember ble julegrana tent. Alle
elever og ansatte ved skolen og barnehagen på
Krokstadøra deltok.
Etter juletregang med sang ble det anledning til å
forsyne seg av saft og pepperkaker. En trivelig
tradisjon!

ADVENTSTUND
I førjulstida arrangerer klassene på barnetrinnet adventsstunder hver sin gang. I år som i fjor
ble skolestarterne også invitert.
6. og 7.klasse var vertskap da det første lyset ble tent, mandag 3.desember. Klassen
dramatiserte Alf Prøysens kjente og kjære julefortelling «Snekker Andersen og julenissen».
Mandag 10. desember var det 3.klasse som var verter. To lys ble tent, og klassen sang «Vi
tenner våre lykter». Avslutningsvis leste elevene korte julefortellinger.
Årets siste adventsstund ble avholdt mandag 17. desember. Da var det 1. og 2.klasse som
inviterte til en hyggelig førjulsstund. Etter at tre lys var tent, fikk vi se en fin dramatisering av
«Musevisa». Adventsstunden ble avsluttet med pepperkaker og julemusikk.

PRYO-UKE
10. trinn har i høst vært utplassert en hel uke i forskjellige yrker, for å få en forsmak på
hvordan arbeidslivet er. Elevene har valgt yrker ut fra interesser og ønsker, og har selv
gjennomført en søknadsprosess i forkant. Utplassering i arbeidslivet er en del av faget
utdanningsvalg, som elevene på ungdomsskolen har en time hver uke, og blir gjennomført
hvert år på 10. trinn. Geografisk var elevene utplassert i Orkdal, Meldal, Snillfjord, Hitra,
Hemne, Trondheim og en elev fikk se store deler av landet som langtransportør.

HOSPITERINGER
For at elevene på 10. trinn skal bli kjent med hvilke utdanningsmuligheter og linjer som tilbys
på deres nærskoler, gjennomføres det faste hospiteringer ved Orkdal og Meldal videregående
skole. Her velger elevene seg to ulike utdanningsprogram, der de følger skolehverdagen på de
videregående skolene i to hele dager. Hospiteringen ved Orkdal og Meldal er en del av den
faste hospiteringen som elevene i Snillfjord tilbys. Det er også muligheter for de som ønsker å
hospitere på andre videregående skoler, som Guri Kunna på Hitra/Frøya, Hemne vgs eller
andre skoler som tilbyr linjer nærskolene ikke tilbyr.

LANSERING AV KARRIEREMAGASINET
I forbindelse med den regionale yrkes- og utdanningsmessa for Snillfjord, Hitra og Frøya, var
det denne uken lansering av det nye Karrieremagasinet på skolen. Magasinet er produsert av
styringsgruppa for messa, med god hjelp fra Vindfang reklame på Hitra. I magasinet blir
leseren presentert mange gode historier om rekruttering, kompetansejakt, behov for
arbeidsfolk, veivalg og gode råd. Magasinet vil bli brukt i undervisningen i faget
utdanningsvalg for elevene på ungdomsskolen.

LESEVAKE 8. NOVEMBER
Torsdag 8. november arrangerte Krokstadøra oppvekstsenter lesevake for hele barnetrinnet.
Elevene på barnetrinnet fikk servert pølser etter skoleslutt, og gikk rett over på flere faglige
aktiviteter utover ettermiddagen. Lesevakens tema var eventyr, og elevene fikk bryne seg på
forskjellige aktiviteter knyttet til temaet. Eventyrlesning, tegning og modellering av fabeldyr,
historieskriving, og fremvisning av eventyr var noen av aktivitetene elevene gjennomførte.
Etter aktivitetene fikk foreldre og foresatte muligheten til å bli med på lesevaken. De fikk se
en flott dramatisering av eventyret «Pannekaken», fremført av 3. trinn. Sang og dramatisering
av sangen «Lua av» (nei, nei gutt), fremført av 1. og 2. trinn. Og 6. og 7. trinns fremføring av
«Hey, Jude» av The Beatles.
Kvelden ble avsluttet med en bordquiz for elever og foresatte, og det ble servert saft, kaffe og
kaker.
Vi takker alle foreldre og foresatte som hadde muligheten til å komme og gjøre dette til en
hyggelig kveld for elever og ansatte ved Krokstadøra oppvekstsenter

TRONDHEIMSTUR 13. NOVEMBER FOR BARNETRINNET.
Tirsdag 13. november var hele barnetrinnet
på dagstur til Trondheim. 1. og 2. trinn
besøkte først Nidarosdomen og
Erkebispegården. Besøket på
Erkebispegården startet med et spennende
eventyr om kongerike Norge, fortalt med
masse innlevelse. Etterpå fikk vi se
kongekronen og resten av de norske
kronjuvelene som er utstilt i
Erkebispegården.
Ferden gikk så videre til Vitenskapsmuseet i
Trondheim. Elevene i 1. og 2. klasse fikk
utdelt ulike dyrespor på ark og fulgte disse
sporene på gulvet. Sporene ledet til slutt til
en utstilling med dyret som hadde laget
sporet. Elevene var veldig engasjerte og
syntes det var en spennende måte å lære om
norske dyrs spor, bosted og levemåte.
Elevene besøkte også utstillingen «Dødelig
handel» på Vitenskapsmuseet, og lærte litt
om utrydningstruede arter fra hele verden.
3. klassen var også på Vitenskapsmuseet, der vi fikk delta på DKS-opplegget for
trondheimsskolene; Steinalderen-spor i jord. Der fikk vi se både tidslinja fra istida og frem til
nå, utstillinger av en mengde redskaper og til slutt fikk hver elev lage seg en helleristning.

NIDAROSDOMEN OG SYNAGOGEN FOR 6. OG 7. TRINN
Tirsdag 13. november var 6. og 7. trinn på en meget spennende bytur. Første stoppested var
Nidarosdomen, der de jaktet på steinhuggermerker – signaturer som steinhuggerne hugget inn
i steinene som kirka ble bygd opp av for mange hundre år siden. Elevene ble utstyrt med
lommelykt og registreringsskjema, og fikk prøve seg som bygningsarkeologer.

Som avslutning på dette gikk turen til et av hvelvrommene i Erkebispegården, hvor de ble
utstyrt med hammer og meisel, slik at de fikk lage sitt eget steinhuggermerke i kleberstein.

Etterpå gikk turen til Synagogen, der vi fikk
omvisning. Før vi gikk inn i selve synagogen
fikk alle utdelt kippa – tradisjonelt jødisk
hodeplagg. Elevene fikk her muligheten til å
utforske og oppdage jødenes kultur, historie og
tro i Norge. Toraskapet ble åpnet og vi fikk
sett Toraen på nært hold.

DKS-HISTORIEKISTA.
1.-3. klasse har i høst hatt besøk av 2 utøvere fra Stiklestadmuseene. De hadde med seg en
kiste full av klær og gjenstander fra 100 år tilbake. Ut i fra gjenstandene fortalte de en
spennende historie om to søsken som bodde på Innherred for 100 år siden. Elevene fikk også
delta på ulike sangleker.

BIOLOGILØYPA PÅ NTNU
Den 1. november var 9. trinn med på biologiløypa på NTNU. Her fikk elevene, sammen med
en biologistudent, eksperimentere og studere temaer som er relevante for læreplanen i
naturfag.
Elevene var innom ulike poster med oppgaver knyttet til planter, fugler, dyr og insekter. De
fikk også utforske DNA, mikroskop, jomfrufødsler og fikk et nærmøte med småkryp som
blant annet pinnedyr og kakerlakker.
I tillegg var det laget en egen plastutstilling med plast hentet fra strandkanten på Frøya. Her
fikk elevene se et autentisk fuglereir laget av plast, og plastflasker og andre plastartikler fra
ulike verdenshjørner som har blitt ført med havstrømmene.

LUCIADAGEN MED BARNEHAGEN
Som i tidligere år, har elevene i 9. klasse et eget samarbeid med barnehagen. I tradisjon tro
besøkte elevene barnehagen for å hjelpe barna med å bake lussekatter til Lucia-dagen. Videre
øvde de på sanger – Santa Lucia-sangen spesielt, før de ble med barna i leken etterpå. For de
elevene som selv har gått i barnehagen på Krokstadøra, er det spesielt hyggelig å komme
tilbake til gamle trakter.
På selve Lucia-dagen dro 9. klasse sammen med barnehagen opp på SOS for å gå i Lucia-tog
og synge sanger mens de delte ut lussekatter. De fikk også smake på baksten selv, og SOS
spanderte saft og twist-sjokolade på små og store.

Svart senker natten seg
I stall og stue
Solen har gått sin vei,
Skyggene truer
Inn i vårt mørke hus
Stiger med tente lys,
Santa Lucia, Santa Lucia

FYSIKKLØYPA
Fysikkløypa ved NTNU er et tilbud til 6. trinn. Tirsdag 6. november tok 6. og 7. trinn turen
inn til Trondheim for å få faglig påfyll med enkle fysikkeksperimenter. "Runden" gjennom
elektrisitetsrommet, magnetismerommet, lydrommet, lysrommet og luft/vannrommet tok ca. 3
timer, og elevene fikk prøve seg på forskjellige
oppgaver. En av aktivitetene var å lodde sammen en
edderkopp med lysende diodeøyne. Bara og Suleiman
håndterer loddebolten lett som bare det 

NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV
I løpet av høsten har elevene fått prøve seg på ulike aktiviteter. Laila Melås tok oss med til
Moa for å klatre og rappelere. Spennende og litt skummelt for enkelte, men stor
mestringsfølelse etterpå.
Olav Stene fra Snillfjord skytterlag snakket med elevene om skyting, håndtering av våpen
osv. og lot alle få prøve seg på skytterbanen. Også en artig opplevelse. Han ønsket oss
velkommen også ved en senere anledning.
En stor takk til Laila og Olav, samt Oddleif og Torill som stilte «klatrehall» til disposisjon. 
Elevene har i tillegg en plan om å oppgradere Øya, slik at det blir en mer attraktiv plass å
være. I den forbindelse har de søkt kommunen om økonomisk støtte for å kunne gjennomføre
tiltak som benker, klatreløyper, skilt, o.l. Nå satser vi på positivt svar, og at vi kan få kommet
i gang med prosjektet over jul.

FILMFESTIVAL PÅ UNGDOMSSKOLEN
Ungdomsskolen har også i år jobbet med film, og årets tema for filmuka var adaptasjon. Det
vil si at man tar en type medie, for eksempel en roman, og gjør det om til film. Lærerne valgte
ut ulike trønderske sangtekster og dikt, blant annet fra Snillfjords kjente visesanger Leidulf
Hafsmo og dikteren Bjørn Nilsen, som elevene skulle omskape til film.
Dette fungerte godt, og elevene har vist en fin utvikling i det å lage gode filmer, både med
tanke på oppbygging, gjennomføring og redigering. I tillegg lagde hver av gruppene en
filmplakat til sine filmer.
På selve filmfestivalen stilte alle i finstasen, kom inn på rød løper, og det ble servert kanapeer
og velkomstdrinker. Kvelden ble vellykket, elevene gjorde en kjempeinnsats, og alle så ut til å
være godt fornøyd med arrangementet.
Vi gleder oss allerede til neste år!
Overskuddet på filmfestivalen gikk til «Stawisha Jamii – care for children» i Kenya.

JULEVERKSTED
Fredag 14. desember var det duket for juleverksted for alle elevene på barneskolen. I år var
det lagt opp til to hovedaktiviteter – designe juletre ved å bruke kvister og lage julepynt av
papir. Til lunsj kopierte vi julegrøtsuksessen fra i fjor, noe som ble godt mottatt fra de fleste.
En vellykket dag med skaperglede og julestemning

KULTURKVART
9. november var alle samlet i gymsalen for å vise frem blant annet dans, sang og skuespill. 8.
trinn var konferansierer og presenterte elevene som skulle opptre. 1. og 2. trinn sang en sang,
og viste oss plakater de hadde laget. 3. trinn viste oss skuespillet om pannekaka.

Deretter fikk vi høre en Beatles-sang framført av 6. og 7. trinn på gitar, piano og sang. Videre
spilte 9. trinn «Purple Rain» i band, og 10. trinn viste fram en dans de hadde laget koreografi
til selv. Til slutt var det elevene fra kulturskolen som spilte gitar, piano og sang for oss.
Elevene fra valgfaget, design og redesign, fikk også vist fram gjenstander de hadde laget.

STAWISHA JAMII, KENYA
Tusen takk til Krokstadøra oppvekstsenter for pengene som kom inn på filmkvelden i høst.
Stawisha Jamii støtter barn og ungdom med utdanning i Kenya. Vi har to utdanningssentre
hvor vi hjelper barn med skolearbeid. Det er også blitt startet opp et fotballag på senteret i
Nakuru.
Totalt støtter organisasjonen 62 barn.
Stawisha Jamii er swahili og betyr «støtt et
samfunn».
Tusen takk for støtten!
Hilsen Øyvind
www.stawishajamii.org

JULEAVSLUTNING
Tradisjon tro, polonese og nissebesøk på siste skoledag før jul.

ENDELIG KOM DET SNØ!

GOD JUL!
God jul til dere alle
vi sender til hvert hjem,
selv om vi gjerne ville,
dra rundt med juleklem.
Desember den er fløyet
så altfor fort av sted.
Snart over alle husene
seg senker julefred.
Må julen ha det innhold
vi ønsker den skal få,
med mange gode minner,
vi husker etterpå.
God jul til alle sammen,
ja takk for dette år.
Og nyttårsønsker fra oss
de også til deg går.
( Ukjent )

AKTIVITETSKALENDER:
21.12.18
03.01.19
15.01.19
23.01.19
01.03.19

Siste skoledag før jul
Første skoledag etter jul
DKS 1.-7. klasse. Alice i eventyrland
Yrkes- og utdanningsmesse i Hitrahallen
DKS 1.-4. klasse. Helt fabelaktig

