OPPLYSNINGER OG TIPS TIL LÆRER
Tekster og bilder
Hver av skoledagene i advent får dere ett eller flere bilder og en tekst. Opplegget hver dag
er tenkt som en morgensamling. I utgangspunktet er det kanskje mest hensiktsmessig at
lærer leser teksten/historien høyt for elevene. På de høyeste trinnene kan kanskje elevene
bidra på denne oppgaven.
Til tekstene er det også forslag til samtaletema og det kan være faktaopplysninger og linker
til mer informasjon eller forslag til fordypning.
Forberedelse:
I uke 46 får alle som er påmeldte, tekstene slik at dere får tid til forberedelse og planlegging.
Bildene lastes ned i PowerPoint-filer på websiden vår.
Alle påmeldte klasser blir med i trekning om et flott oljemaleri malt av et av barna i Brasil.
Omvendt Julekalender på veggen
For dere som har en adventskalender i klasserommet tenker vi
at dere må gjøre dette enkelt. Mange har sikkert en kalender
dere bruker om igjen fra år til år. Da bruker dere den. Her er
tips til en enkel som er rask å lage.

bilde av ham på mail.

For hver morgenstund,
fjernes tallet og en kopi
av dagens bilde settes
inn i kalenderen. De
datoen som ikke er
skoledager, kan dere
f.eks sette inn en kopi
av Kåre Kolibri. Dere får

Skaffe en rull med rød elektrikertape.
(den koster et par kroner på Clas
Ohlson eller tilsvarende kjeder).
Rute opp en kalender med 4 x 6 ruter
på en tavle eller vindusrute. Klipp ut
røde hjerter i papp og skriv datotall på
(kan være en rask elevaktivitet). Sett
dem inn i kalenderrutene. Siden
kalenderen er omvendt, begynner
kalenderen med 24 øverst og 1 nederst.

Gaver - hvordan skal barna gi?
Fokuset i advent er å kunne gi til dem som trenger hjelp. Prinsippet i denne kalenderen er at
alle skal kunne gi det de ønsker. Det enkleste er at gavene betales inn via den
innsamlingssiden Kolibri oppretter ved påmelding (se www.spleis.no , søk skolenavn og
klasse). Da kan foreldrene betale inn det beløpet de ønsker. Innbetalingen kan være
anonym. Det er kun klassens samlede beløp som oppgis på websiden. Da slipper du som
lærer å forholde deg til innsamling av kontanter.
Det er ikke størrelsen på gaven som er viktig. Alle gaver er kjærkommen.
Mange skoler har tradisjon på denne typen kalender. Idéen er at alle skal gi noe i stede for å
få – de skal yte noe. Dette kan høres enkelt ut, men vi vet at noen hjem har trange
budsjetter. Det bør informasjon til hjemmene om dette, og det må taes opp i klassen
hvordan dette skal løses. Kanskje kan klassen finne på noe felles for å gi til kalenderen?
De som er KolibriSkoler har jo allerede gitt, så da forventes det ikke en ny gave ved denne
anledning. Da er kalenderen en bonus til dere.
Her er et par idéer:
- Elevene avtaler hjemme om å gjøre en betalt jobb (vaske rommet, vaske bilen,
støvsuge i huset, rydde, osv)
- Klassen/skolen lage gjenvinningsmarked av leker/spill. Alle tar med en ting de vil
selge til markedet og kan samtidig handle for 10 eller 20 kroner på markedet. Alle
innkomne midler går til kalenderen.
- Lage basar i nabolaget eller lotteri. Gevinster kan være egne leker/spill eller andre
gevinster de får hjemme eller andre steder.
- Alle spør hjemme om de kan få tomflasker. Gå i butikken å pante dem.
- Bli enig med dem hjemme om å kutte helgesnop en helg – gevinsten går til
kalenderen.
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