Steinerskolen i Arendal

Waldorf
100 UKE
PROGRAM
9.SEPT - 13.SEPT

Kan man lage musikk av
ingenting?
På denne gruppen skal vi utforske hvordan musikk kan
lages av hva som helst!
Vi bruker for eksempel stemmer, hverdagslyder
med mer….
I uke 37 skal vi feire Waldorf 100
med et femdagers program fullt av
spennende aktiviteter.
Les programmet nøye og velg en
hovedaktivitet som passer for deg.
Du må også ha et 2. og 3. valg.
Noen grupper har begrensninger
på antall medlemmer og alder.

Den første Steinerskolen
ble grunnlagt i byen Stuttgart i Tyskland
i 1919. I dag er det 1092 Steinerskoler i
over 80 land rundt om i verden.
De fleste ligger i USA og Europa. Antall
steinerskoler i verden vokser, spesielt i
Asia. Steinerskoleelever over hele verden
gir sitt bidrag for å skape en bedre verden.
100 år, det er bare begynnelsen!

Uken brukes til å komponere et musikkstykke av
nettopp,- ingenting!

På denne gruppen tar vi
utgangspunkt i sanger fra
forskjellige himmelstrøk.
Vi improviserer over disse ved
hjelp av ulike instrumenter og
skaper nye og kreative arrangementer sammen!
Bli med og ha det gøy sammen
med oss!

Tørr å forandre verden!
Jorda trenger superhelter som kan
forandre verden.
Hvis DU kunne valgt en
superkraft som kunne gjort verden til
et bedre sted, hva ville du valgt??

Hva kommer barn om 50 år til å tenke
om Steinerskolen i Arendal?
Hva er spesielt ved steinerskolen i
Arendal nå? Hvordan kan vi lage en
tidskapsel i dag som presenterer skolen vår anno 2019 for fremtiden?

Her får du muligheten til å lage ditt
eget kostyme som viser din superkraft
som verden trenger!

På denne gruppa må du like å være ute og bruke kroppen din!
Gruppen skal i hovedsak jobbe med å skape bevegelse og engasjement for området nede ved Langsævannet. Vi jobber oss fra
Hytta og videre langs vannet til Brennevinsodden.
Vi ønsker å lage en fin løpesti som vi etter hvert skal utvikle
med hinder og aktivitet. På selve Brennevinsodden, er det
muligheter for å skape et flott rekreasjonssted for skolens
elever, foreldre og nærmiljø. Her skal det legges til rette for
aktivitet og badeglede!
Liker du å være med på å skape noe for andre, delta i alt fra
planlegging til utføring? Da er dette gruppen for deg!

I 2019 er det 100 år siden den først steinerskolen ble
grunnlagt og vi står foran et veiskille i historien i
forhold til å skape en bærekraftig framtid.
På denne gruppen får du mulighet til å skrive tekster
og ta bilder knyttet til tematikk som bærekraft, gjenbruk, forsøpling og miljø.
På fredag skal vi lage en fysisk og digital utstilling av
det dere elever har skapt gjennom uken.

Bli med på en spennende uke med film i fokus.
Hvordan kan film fortelle historier?
Hvordan kan film brukes for å få fram
et budskap?

Vil du bidra til å lage en fargerik
skolegård gjennom å delta i skolens
mosaikkprosjekt?
På denne gruppen skal vi lage en
mosaikkvegg på muren sammen med en
mosaikk kunstner fra England. Vi skal
jobbe med farger og mønstre som vi lager
av gjenbrukstallerkener og gamle fliser.
Motivet på veggen har elever på skolen,
mosaikk-klubben, vært med å skape.

I workshopen skal vi lære å
lage en kortfilm fra ide, til
manus, til film.

Du kan bli med på fortsettelsen….

Har du en forfatterdrøm i magen?
Bli med å lage en bok!
På denne gruppen kan du tegne,
male, skrive og illustrere en guidebok om hvordan barn og unge kan
bidra til å forandre verden!
Bøkene skal trykkes opp og
sendes som en gave til de
andre steinerskolene i
Norge. Ett eksemplar skal
selvsagt ligge i
Tidskapselen.

På denne gruppa skal vi lage forskjellige retter av
grønnsaker og frukt som vi har høstet på Moland
Andelslandbruk. Vi skal utforske
bruksmulighetene til gode, norske grønnsaker.
Har du hørt om rødbet- chips og hylleblomstsaft?
Elevene får også mulighet til å lære om hvordan
man kan bli «gode verter» og yte service til gjester. Denne kunnskapen skal de få av en ekte SAS vertinne!
Uken ender i en høstfest for skolen som vi arrangerer
for hele skolen.

På denne gruppen lærer vi om bienes
liv og betydning for naturen vår. Vi skal
lage ulike produkter av bivoks og
honning fra egne bikuber!
*Beewraps- innpakningsduk som
kan erstatte matpapir og plast.
*Leppepomade
*Biehotell
Vi skal også lage infotavler til
bikubene våre i skolehagen, der vi
informerer om hva slags miljø biene
våre trives best i!

