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Temaet var «Du store ver-
den». Hvert klassetrinn på 
Ammerud skole ble utfor-
dret til å komme med sin 
vri. Til slutt ble det hele vist 
fram for familie og ven-
ner – i kombinasjon med et 
gigantisk matsalg. 

ROLF E. WULFF

I to uker holdt klassetrinnene på 
med prosjektet.

– Fantastiske to uker, oppsum-
merer rektor Kiet Dang.

– Her har det vært mye læring 
om den store verdenen der ute 
med mange forskjellige innfallsvin-
kler. Det har blitt mye og annerle-
des læring som alternativ til vanlig 
klasseundervisning. Elevene har 
storkost seg og synes det har vært 
gøy å lære noe nytt på en annen 
måte. 

– Noen av elevene har vært ute 
i naturen. Blant annet på tur med 
tidligere skogoppsynsmann/vokter 
Håvard Pedersen, som fortalte 
dem den spennende historien om 
Ole Høiland som søkte tilflukt i 
skogen på Årvoll, som jo ikke lig-
ger langt fra Ammerud. 

– Det har også vært en ekstra 
motivasjon for elevene at de til 
slutt lager en utstilling som foreldre 

og foresatte kan komme å se på, 
slår Dang fast.

På storskjerm
Det var 5. trinn som dro på skogs-
tur med Håvard. De hadde som 
tema fabler og myter. 1. trinn tok 
for seg nærmiljøet, 2. trinn – havet 
og elver, 3. trinn – Antarktis/Arktis, 
4. trinn – engelskspråklige land,  
6. trinn - mat fra hele verden og  
7. trinn – oppdagerne.

Sistnevnte presenterte kjente 
navn som Marco Polo, Thor Hey-
erdahl, Christopher Columbus og 
James Cook.

– Det er ikke bare hvordan de 
reiste og hva de oppdaget, men 
også hvordan de behandlet folkene 
de møtte, sier Wadan Lalporwal, 
som hadde jobbet mest med rei-
sene til James Cook.

– Veldig morsomt. Vi har også 
tatt for oss de ulike språkene og 
hva slags urbefolkning oppdagerne 
møtte i land som Australia og New 
Zealand, legger Jenny Kristine 
Nerland til.

– Skolen blir mer og mer digital. 
Hvert klassetrinn har nå sin egen 
iPad. I tillegg til håndlagede utstil-
linger er det også digitale fremvis-
ninger her i kveld, sier kontaktlæ-
rer Kristina Kroge.

Et eksempel på det var at elev-
ene hadde spilt inn en haka-dans, 
maorifolkets «krigsdans», som ikke 
minst har blitt kjent for et større 

publikum gjennom New Zealands 
herrelandslag i rugby. Dansen ble 
vist på storskjerm.

Imponerende utvalg
Andre klassetrinn hadde blant 
annet gått langs Alnaelva og pluk-
ket plast og annet søppel, og ikke 
minst lært hvilke konsekvenser det 
får for alt levende liv i elver og hav 
når man bare kaster ting fra seg. 
De lærte også mye om kildesorte-
ring og ombruk. 

I løpet av utstillingen hadde 
de et loppemarked hvor elevene 
hadde tatt med seg saker de ikke 
lenger bruker slik at andre kunne 
få glede av det. Dessuten sang de 
en miljøsang hvor beskjeden var 
«husk å tenke miljø, bruk hue og 
vær lur».

Første trinn hadde med sin 
oppgave om nærmiljøet, laget en 
hel vegg med tegninger av Amme-
rudblokkene, som til sammen ble 
et imponerende syn. Sjette trinn 
hadde tatt for seg mat fra hele 
verden. I tillegg ble det en gigantisk 
matservering i gymsalen. 

Elevenes foreldre hadde virkelig 
stått på med å lage mat fra hele 
verden. Groruddalens uten tvil 
lengste matbord. For 50 kroner 
fikk man utlevert en papptallerken 
og bestikk. Siden var det bare å 
velge og vrake i et imponerende 
utvalg av matretter. Det ble den 
perfekte avslutningen på en lærerik 
verdenskveld på Ammerud skole.

SKUESPILL: Elevene på 5. trinn fremførte et skuespill med utgangspunkt i myten om da Trym stjal hammeren 
til Tor og ville kun gi den tilbake hvis han fikk gifte seg med Frøya! Innfelt foto: Thor Heyerdahl var selvfølgelig 
representert blant de store oppdagelsesreisende.

PÅ TUR: Jenny Kristine Nerland og Wadan Lalporwal på 7. klassetrinn hadde tatt for 
seg de store oppdagerne, blant annet James Cook. I tillegg hadde klassetrinnet hengt 
opp postkort fra hele verden på den ene veggen – fra Lilloseter til Fiji.

VOKSEN MORO: Vi har en følelse av at lærerstanden har hatt det like morsomt som 
elevene i forbindelse med prosjektet «Du store verden». Her rektor Kiet Dang og lærer 
Marte «Pingu» Enoksen ved 3. trinns presentasjon av Antarktis/Arktis.

SYNGENDE MILJØAKTIVISTER: Andre trinn hadde elver og hav som sin 
oppgave og hvordan vi bør holde dem rene. De fremførte også egen mil-
jøsang i forbindelse med verdenskvelden på Ammerud skole.

Fra Lilloseter til Fiji:

Hele verden på Ammerud skole

Onsdag 20. november 2019Onsdag 20. november 2019 17 Akers Avis Groruddalen

PÅ TUR: Jenny Kristine Nerland og Wadan Lalporwal på 7. klassetrinn hadde tatt for 
seg de store oppdagerne, blant annet James Cook. I tillegg hadde klassetrinnet hengt 
opp postkort fra hele verden på den ene veggen – fra Lilloseter til Fiji.

VOKSEN MORO: Vi har en følelse av at lærerstanden har hatt det like morsomt som 
elevene i forbindelse med prosjektet «Du store verden». Her rektor Kiet Dang og lærer 
Marte «Pingu» Enoksen ved 3. trinns presentasjon av Antarktis/Arktis.

SYNGENDE MILJØAKTIVISTER: Andre trinn hadde elver og hav som sin 
oppgave og hvordan vi bør holde dem rene. De fremførte også egen mil-
jøsang i forbindelse med verdenskvelden på Ammerud skole.

Fra Lilloseter til Fiji:

Hele verden på Ammerud skole

Grorud menighet kan 
se tilbake på nok et 
vellykket julemarked i 
Rødtvet kirke. To spen-
nende dager med salg av 
håndarbeidsprodukter, 
loppemarked, fiskedam, 
underholdning – og 
selvsagt loddsalg! Men 
da er det viktig at de som 
selger lodd holder koken 
med blant annet pøl-
sespising.

ROLF E. WULFF

– Lotteriet er et viktig innslag 
på julemarkedet. Det er mange 
som kommer hit som ser på det 
som det aller viktigste. De forla-
ter ikke julemarkedet før trek-
ningen er unnagjort som siste 
innslag i løpet av arrangementet. 
Det er en spenning de vil ha med 
seg, konstaterer Hanne Siktas.

Lang lotterisalghelg
Og lotteriet foregår ikke kun un-
der selve julemarkedet.

– Det har allerede pågått en 
lang stund. Vi selger ved gudstje-
nester og andre tilstelninger i kir-
ken lenge før selve julemarkedet. 
Da selger vi mer, humrer Hanne.

Men det er ikke til å komme 
fra at det blir noen timer med 
loddsalg i løpet av to hektiske 
markedsdager.

– Vi får lov til å ta pauser, flei-
per Inger Fjørstad, som også har 
tatt på seg ansvaret med å selge 
lodd.

– Heldigvis sitter vi veldig nær 
kafeteriaen. Vi har masse godsa-
ker innen rekkevidde. Akkurat 
nå har jeg hentet meg en pølse 
og lompe. Det er viktig å få litt 
energi i kroppen etter en lang 
lotterisalghelg, slår Hanne fast.

Strålende fornøyde
Åresalg er også populært. Det er 
vel ikke et eneste julemarked el-

ler messe som ikke tilbyr den po-
pulære formen for loddsalg.

– Jeg vant et hjertesett i tre 
deler. Det synes jeg er fint, for 
i morgen har jeg bursdag, sier 
Leah.

Da blir jeg ni år altså, konsta-
terer hun. 

Men siden det var et hjertesett 
hvor tre hjerter ligger inni hver-
andre, delte hun det sammen 
med venninnen Alma (8) og ka-
meraten Johannes (10).

– Men siden jeg har bursdag så 
tar jeg det største hjertet, smiler 
hun lurt.

– Etter mye forhåndsarbeid er 
det hyggelig å konstatere at jule-
markedet gikk som forventet, og 
ikke minst se hvor mange men-
nesker som har kommet innom. 

– Kjøp av julegaver, en hyg-
gelig kafeteria, korsang fra både 
store og små. Fiskedammen for 
ungene slår heller aldri feil. 

– Vi er strålende fornøyde, alle 
sammen, sier Gine Giske, en av 
dem som virkelig har stått på i 
forkant av julemarkedet for at 
det skulle bli så vellykket som 
det ble.

SULTEN LODDSELGER: Etter mange timer med loddsalg er det viktig å få litt påfyll i kroppen. 
Da er det greit at man sitter i nærheten av julemarkedets kafeteria med blant annet pølser og lompe 
innen rekkevidde. Hanne Siktas tar en forfortjent pust i bakken og nyter en god pølsespisende pause 
sammen med Inger Fjørstad som også solgte lodd i stor stil.

HJERTELIGE GEVINSTER: Leah (8, f.v.) vant et hjertesett i tre 
deler på åresalg dagen før bursdagen. Men hun ga en del hver til 
Alma (8) og Johannes (10). Men det var fullt lovlig å beholde det 
største hjertet selv, siden det var hun som vant og hun som dagen 
etter kunne feire at hun runder 9 år.

VELFYLT BORD: Gine Giske stilte opp med sine mange håndar-
beidsprodukter og kan konstatere at det nok en gang ble et vellyk-
ket julemarked i Rødtvet kirke.

Hjertelig gjensyn 
og flott håndarbeid
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