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KORONAPOSTEN-2020

Helsepedagogisk skole 
Steinerskolen på Hedemarken 

Tekst: Koronaposten. Foto: Jorunn Tverberg.

Vi har tatt bilder og skrevet tekst på pc. De siste ukene 
har vi vært rundt og sett hva de andre basene arbeider 
med. Vi har tatt bilder, gjort intervjuer og laget avisen 
som vi kaller «Koronaposten». Hilsen Batoul, Vilde, 
Lill-Jasmin, Suad og Jorunn. 

I hovedfag har vi hatt om våren. Vi har hatt om blomster 
som kommer tidlig. Da har vi vært i skogen og plukket 
blomster. Vi har hatt om noen trær også. Vilde har laget 
seljefløyte. Vi har plukket museører fra bjørka og laget 
bjørkete. Og vi har tappet sevje fra bjørketreet. 

Elevene i base 9 har gjort en viktig jobb på skolen denne 
våren. Det har nemlig blitt hugget flere trær på skoleom-
rådet nå. Elevene har kvistet trær, og saget dem i mindre 
kubber. De har hugget ved og stablet den fint. Ruben og 
Hugo har også laget fuglekasser. De har hulet ut trekub-
ber, og laget hull i foran. De har satt på lokk og bunn. 
Fuglekassene blir hengt opp i skogen. Så får vi håpe det 
kommer noen som vil lage reir der. Og hvorfor har det 
blitt felt så mange trær på skolen vår? Jo fordi det skal 
bygges et nytt bygg! Der skal basegruppene få mange 
fine klasserom. Vi skal få stort kjøkken og kantine. Det 
blir lærerrom, musikkrom og sal. Vi har noe å glede oss 
til! 

Aragorn og Martin har hatt hovedfag, med sang og 
musikk, telling og bokstaver. De har malt og tegnet 
mange dyr, for de har hatt om «Noas Ark» i denne 
perioden. De har også vært på Alm gård. Der har det 
kommet lam, kalver, kattunger og kyllinger. Og den 
store grisepurka har fått søte, rosa unger. Vi fikk klappe 
både griser og kalver da vi var der. Og til og med holde, 
og klappe en liten kylling. De har malt dyr hver dag i 

Over: Redaksjonen i arbeid! Fra venstre: Batoul 
(bak), Vilde og Lill-Jasmin. 
Midten: Tony
Nederst: Mathilde, Øyvind og Philip
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perioden om «Noas Ark». 

Elevene i base 8 har vært 
noen skikkelige sprekinger 
i vår. De har syklet mye 
rundt omkring på skolen 
og i nærområdet i Ottestad. 
Når de har vært på langtur, 
har de gått langs Ilsengsti-
ene og langs Mjøsa ute 
på Domkirkeodden. Flere 
ganger har de vært på Jern-
banemuseet også. 

En dag i mai oppdaget vi 
at vi hadde fått en vikin-
glandsby på skolen. Nede 
ved smia var det et vik-
ingtelt og bålpanne. Der var 
det fire vikinger som laget 
mat på bålet. Det var Synne, 
Johan, Sidsel og Kristin. 

I vinter har elevene lært om 
hvordan vikingene levde. 
Synne og Johan har fått 
sydd vikingdrakter. De har 
vevd bånd og brodert. Johan 
har laget et skjold også. 

Hver dag i en uke har de 
levd som vikinger i teltet 
på skolen. De har laget ost. 
Da har de kokt melk tilsatt 
litt eddik i en gryte på bålet. 
Melkemassen har blitt silt 
gjennom linstoff. Ostemas-
sen har de krydret med dill 
og karve. De har laget smør 
også. Da har de hatt fløte i 
et glass, og ristet helt til det 
har blitt smør! De har kokt 
havregrøt og vikingsuppe.

Over: Aragorn med bilde 
av elefant, Martin med bilde 
av sjiraff. 
Midten: Fra tur i base 8. To 
elever med lamunger fra 
yrkesfaglig (de er ikke nevnt i 
teksten).
Under: Synne og Johan 
foran og Kristin og Sidsel bak.


