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VARFÖR ETT ELLEN KEY BLAD?
Behov av mer information gällande öv ergripande händelser som berör hela skolan har
påtalats som komplement till de veckobrev som
klasslärarna skickar ut varje vecka.
Tanken är ett informationsblad som regelbundet
läggs ut på skolans hemsida www.eks.se och som
blir ett forum för information och delgivning av
händelser på skolan, intressanta pedagogiska
spörsmål, debattartiklar etc.
En förutsättning för en Waldorfskolas uppbyggnad och organisation är att den vilar, liksom den trebenta pallen, på tre
ben: Stiftelsens styrelse som är Huvudman, skolans Föräldraförening och på
Kollegiet.
Det är många aktörer som här skulle kunna komma till tals!

ELLEN KEYSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING
Ellen Keyskolans föräldraförening består av alla föräldrar i Ellen Keyskolan. Till
föräldraföreningens möten bjuds alla föräldrar in att delta, men framför allt
varje klass egen föräldraföreningsrepresentant. Dessa skall väljas i början av
varje läsår så att föräldraföreningens kan nå alla föräldrar i skolan genom
föräldrarepresentanterna i varje klass som mailar vidare info, inbjudningar och
protokoll.
Det finns också en liten styrelse
bestående av föräldraföreningens
kassör, ordförande samt två
styrelsemedlemmar. Den lilla
styrelsen arbetar med förberedelser
inför möten, planering av
verksamheten under året samt har

möjlighet att ta egna beslut kring
mindre utbetalningar och
äskanden som inkommer när det
inte finns något
föräldraföreningsmöte nära
förestående.

De stora händelserna för föräldrarna under året är instädningen helgen innan
skolan börjar och Ellen Keyskolans julmarknad som brukar vara andra helgen i
december.

Julmarknaden är grunden för
föräldraföreningens ekonomi och
det som gör att vi kan bevilja
äskanden från familjer eller lärare
under skolåret. I föräldraföreningen
har vi beslutat att alltid försöka
bevilja ansökningar som kommer så
många elever på skolan som
möjligt till godo, samt äskningar

som möjliggör waldorfrelaterade
merkostnader för eleverna. Under
året har vi stående utgifter som
föräldraföreningen bestämt att vi
alltid skall betala ut, och det är
seglingen med S/Y Ellen i klass 3,
klass 8:as spel samt ett bidrag till vår
fadderwaldorfskolas verksamhet i
Sydafrika.

Föräldraföreningen arbetar just nu med att välja ny kassör och eventuellt nya
styrelsemedlemmar till den lilla styrelsen från och med årsmötet den 7 april kl
11-15. I samband med årsmötet kommer vi också ha två workshops, se
inbjudan till årsmötet som kommer till hemsidan, anslagstavlorna, och
dessutom allas mail inom kort.

9-stjärna – Elev i klass 1

Senaste tiden så har vi beviljat äskanden
till skolan som rört inköp av ny
musikutrustning till högtidsgruppen och
bidrag för trädgårdsgruppens arbete
som handlar om att förnya skolgården
och förbättra elevernas rastmiljö. De
senaste månaderna har vi även beviljat
äskanden till klasslärare för utsmyckning
av årstidsbord, vaxkritor till
undervisningen i bl a formteckning samt
eurytmilärarnas äskanden av bidrag till
nya eurytmiskor och filtar, bollar och
yogamattor för läkeeurytmi. Vi har också
beviljat bidrag till utflyktsmål som var
relaterade till undervisningens innehåll till
några klasser.

Väl mött på årsmötet för att få delta i workshops och få mer insyn i hur
föräldraföreningen fungerar!
Vid frågor eller ideer maila ff@eks.se.
Med vänliga hälsningar
Föräldraföreningens styrelse

TIOKAMRATER
Eleverna i klass 1 kan hitta tiokamrater överallt där det finns saker att hitta:
I skogen, på skolgården, hemma eller borta.
Det går mycket väl att gruppera
kottar, pinnar och isbitar i en salig
blandning.
Tiokamrater behöver nämligen inte
nödvändigtvis vara tio saker av samma
sort.
10=9+1
10=8+2
10=7+3
10=6+4
10=5+5
10=4+6
10=3+7
10=2+8
10=1+9
Tiokamrater - Klass 1

FRÅN BILD
TILL BOKSTAV
Funderingarna under bokstavsinlärningsperioden i klass 1 kan till
exempel kretsa kring frågor som vilken
bokstav bilden representerar, om
bokstaven skrivs uppifrån ner eller
nerifrån upp, från höger till vänster
eller tvärtom och om bokstaven går
att använda i olika sammanhang:
Pickar pingvinen på purjolök, plättar
och pyttipanna?
På paprika, pasta, päron, pastill?
Nej! Pingviner mumsar makrill.
Från bild till bokstav – Klass 1

LÄSTIPS - EN HÄLSNING FRÅN
SKOLBIBLIOTEKARIEN
Vilket barn har inte önskat sig en hund
eller en katt, eller åtminstone en väldigt
liten hamster?! Precis som Harry i En hund
och hans pojke av Eva Ibbotson.
Till varje födelsedag står det bara en sak
på hans önskelista : hund. Mamma och
pappa har hittills alltid sagt nej. Men i
staden där de bor, har just ett hundotek
öppnat, där man kan få låna hundar.
Bara låna - och lämna tillbaka ganska
snart (som med böckerna från Ellen
Keyskolans elevbibliotek).
När Harry förstår att Pricken måste lämnas
tillbaka, beslutar han sig för att rymma
hemifrån med sin lånehund. Och då
börjar ett riktigt äventyr!

KIRURGPROFESSOR:
STUDENTER SVAJPAR BORT HANTVERKSSKICKLIGHET
Artikel skriven av Jesper Cederberg
Läkartidningen 48/2018

Unga studerande har så lite erfarenhet
av hantverk att de brottas med allt det
praktiska. Det menar i alla fall Roger
Kneebone, professor i kirurgi v id
Imperial College i London.
– Det är en v iktig och alltmer
brådskande fråga, säger han till BBC.
Han menar att studenter mycket väl
kan ha goda akademiska betyg, men
sakna bra kompetens att skära eller sy.

Slöjdtidningen

– Det är med oro som jag och mina
kollegor ser att medan du förr kunde
anta att studenterna skulle lämna
utbildningen och kunna göra v issa
praktiska saker – skära bort saker,
skapa saker – är det inte längre fallet,
säger Roger Kneebone.
Han tycker sig se en nedgång i
studenternas fingerfärdighet det
senaste decenniet. Mycket har
»reducerats till att svajpa på en
tv ådimensionell skärm«, säger han i
interv jun.
Roger Kneebone tror därför att
studenterna skulle behöva utbildning
inom fler områden än medicin,
såsom skapande och konstnärliga
ämnen, för att lära sig att anv ända
Elev i klass 1
händerna. Det skulle kanske kunna
kompensera för färdigheter man förr fick genom hemmet eller skolan,
som arbete med textilier, trä eller att reparera trasiga saker.
Källhänv isning:
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/11/Kirurgprofessor-Studenter-svajpar-borthantv erksskicklighet/

