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VECKAN SOM VARIT
Veckan före sportlovet, vecka 9 var intensiv - se bara här nedan!

SKOLINSPEKTIONEN
Onsdag och torsdag, den 20 och 21 februari var Skolinspektionen på besök.
Vi återkommer med uppföljning.

ÖPPET HUS
Torsdag 21/2 var det Öppet Hus mellan 17-19.
Tack till föräldrar, elever och medarbetare
som ställde upp och mötte nya intresserade
familjer. De besökande kunde välja mellan
många olika aktiviteter som att pröva på att
måla vått-i-vått, eurytmi och
bothmergymnastik. Delar i kursplanen visades
i NO/teknik, slöjd och handarbete, rollspel i SO.

MASKERAD
Fredag 22/2 var det Maskerad för hela
skolan. Maskerad är en tradition på
Waldorfskolorna i Europa. Övergripande
tema i år var masker. Maskerna varierade i
form och färg och uttryck från klass till klass.
De flesta klasser utgick från något av
kursplanens tema för årskursen. Många av de
äldre eleverna var behjälpliga som faddrar
när de yngre eleverna skulle tillverka sina masker. På bilden till vänster kan vi
se F-klassen med sina egna kreationer.

GLIMTAR FRÅN UNDERVISNINGEN
Elevarbeten från klass 5 – Frihandsgeometri. I Waldorfskolan utvecklas
geometrin ur formteckningen. Formteckningen är ett waldorfspecifikt ämne
där man redan från första klass övar med utgångspunkt i det raka och böjda
formelementet.

I klass 5 blir frihandsgeometrin en övergångsfas till geometrin som från och
med klass 6 är en del av matematikundervisningen. Geometrin berörs även i
många andra ämnen som i historia, astronomi och eurytmi.
Frihandsgeometrin hämtar exempelvis inspiration från växtrikets talföljder,
Gyllene snittet och Fibonacci. Eleverna fångar här ”på fri hand” naturens
mönsterskatt.

RAPPORT FRÅN
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
I samband med föräldraföreningens
senaste möte 21 februari samlades 12
föräldrar i Ellen Keyskolans kök.
Birgitta Snäll (på bilden gör hon surkål
på förskolan Lilla Ellen Key) inspirerade oss kring surdegsbakning och hur vi lätt kan komma igång hemma
med surdegs-bakning.

Hon rekommenderade hälften biodynamiskt rågmjöl från Sonja och Harald
Speer (Uppmällby gård i Gnesta) och hälften vetemjöl Special från Saltå
Kvarn. Alla som var med fick ta med sig en surdegsburk hem och börja baka!
Efter mötet åt vi soppa som Ellen Keyskolans kockar hade lagat inför Oppet
hus i skolan, och hade ett trevligt möte med föräldraföreningens
representanter.
Föräldraföreningen planerar liknande möten framöver, håll utkik i mailen och
på skolans kalendarium! Fatima Berthelsen, ordförande i föreningen.
Föräldraföreningens e-post: ff@eks.se

ARTIKELFÖRSLAG
Debatt/Hjärnforskning - Svenska Dagbladet
Intressanta tankar om vårt datoranvändande och dess konsekvenser, om att
det är mer krävande att läsa på en skärm i stället för i en bok och att
forskarnas slutsats var att ”pennan är mäktigare än tangentbordet”.
Länk: https://www.svd.se/hjarnforskare-varnar-skolan-digitaliseras-i-blindo
(OBS! Kräver prenumeration av SvD)

SKOLBIBLIOTEKARIENS LÄSFÖRSLAG
Jag ska berätta en sak för er. Min

lära sig att läsa på egen hand.

dotter, sedan länge vuxen, lärde
sig läsa först i klass 3. När jag

Efter det gick läsinlärningen i ett huj,

påtalade vikten av att träna lite

samtidigt som vi har haft många

mer på läsningen, framkom det att

fina högläsningsstunder

hon var rädd att jag helt skulle sluta

tillsammans, även upp i tonåren.

läsa högt för henne. I det läget
måste jag förklara, att jag gärna

Så läs högt för ditt barn: på kvällen

ska läsa för henne så länge jag

innan sänggåendet, i fjällstugan

lever, men att hon också måste

eller på Sommarsemestern!

I den här spalten kommer jag att presentera böcker, lämpliga för högläsning.
Först ut är:
Det fina med Kerstin av Helena Hedlund.
Många säger att Kerstin har rött hår, men det är
faktiskt guld! Kerstin samlar dessutom på allt som
är guldigt. En dag hittar hon en ring...
Hennes klasskamrat Fatima vill leka varje dag efter skolan, och så blir det
också – fast Kerstin är måttligt intresserad, eftersom Fatimas lekar är tråkiga.
Hellre är hon ensam. Tills Gunnar flyttar in i huset bredvid, han som också har
guldhår!
Hälsningar
Maria Wolff Gripfelt, bibliotekarie.

KOMMANDE VECKAN
Vecka 11 börjar klass 3 en period

Torsdagen den 14/3 och fredagen

av Nationella prov i Svenska och

den 15/3 är det Federationsmöte

Matematik.

på Djurgårdens Waldorfskola.
Skolledning och

Torsdagen den 14/3 påbörjas

Federationsrepresentanter deltar.

Utvecklings-samtalen. Tid är avsatt

Waldorfskolefederationen är ett

från kl 12, se klass-lärarnas

samordningsorgan för Sveriges

veckobrev.

Waldorfskolor.

