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5. og 6. klasse hadde ei kjempekjekk lesevake og avslutning på Harry Potter-veka si, og 

8.-9. klasse jobba inn minst 2400 kroner til "Home of Bahati" på OD-dagen. 23. 

november baka ungdomsskuleelevane bollar og laga kort som dei leverte ut til bedrifter i 

nærmiljøet i samband med MOT til å gleda-dagen. Siste veka i november har 5.-9. klasse 

kost seg med den felles lunsjen kvar dag som Ingeborg Selma (folkehelsekoordinatoren i 

Sirdal) har ordna til. Det er full gang i gymsalen kvart første friminutt under leiing av 

TL-elevane, og 5.-6. klasse nytta seg av kulda og skøyteisen onsdag 28. november. 
 

Det sosiale målet i desember er å kunna hevda seg sjølv ved å våga å ha, og stå, for 
eigne meiningar, som 5. klasse vil seia meir om på morgonsamlinga 3. desember. Då blir 

det òg tenning av juletreet. Adventssamlingane har vore planlagde lenge, og ungdoms-

skulen skal ha aktivitetskalender måndag og torsdag og innsamling til "Home of Bahati". 

I tillegg nyttar dei Plan Norge sin adventskalender om SN sine barnerettar. 6. klasse 

skal lesa "Gutten som ble julenissen", ha "Home of Bahati"/omvendt julekalender og 

pakkekalender/aktivitetskalender, medan 5. klasse skal ta med leike eller klede til 

"Home of Bahati" og pynta peparkakehjerte tysdag til fredag, i tillegg til å lesa 

"Snøsøstrene". 1.-4. klasse samlast, tradisjonen tru, på biblioteket og les "Simons 

adventsbok" og har same menneskerettskalender som ungdomstrinnet. Her skjer det 

mykje kjekt! 
 

Litt alvor må det òg vera, og 8. og 9. byrjar med halvårsprøve 7. desember i engelsk, 

fortset 11. og 12 med norsk hovud- og sidemål, før dei avsluttar med matematikk 13. 

desember. Lukke til!  
 

10. desember er SN sine menneskerettar 70 år! "Menneskerettigheter er grunn-

leggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller 

nasjonalitet. (...) I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter. 

Erklæringen består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneske-

rettigheter."; https://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Menneskerettigheter.  

Nobels fredspris vert delt ut 10. desember kvart år, på Alfred Nobels dødsdag. 
 

14. desember blir det juleverkstad i nokre/alle timar for elevane, med felles graut-

servering i matpausen, og så var det plutseleg 19. desember som er både skuleonsdag og 

kveld for juletrefest! Elevane har allereie byrja å øva, så gled dykk! Alle er hjarteleg 

velkomne!  
 

 

Med ynskje om ei flott julehelg og eit strålande nytt år!  
 

Sinnes 29.11.18,  Åse-Berit (rektor)  
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