Hallenborgskolans Nobelfirande 2017
Om en tid är det dags för vår alldeles egna Nobelfest. Den
kommer vi att ha gemensamt på skolan den 8
  december
2017. Vi kommer hjälpas åt att göra fint inför festen där alla
klasser får delta på olika sätt. Hela dagen kommer ägnas
åt vår fest. Det är trevligt om eleverna vill ta med sig lite
festkläder/extra fina kläder för att ha just denna dag.
Kläderna byter vi om till innan festen börjar.
Vi kommer att dela ut 4 olika Nobelpris:
Hallenborgskolans miljöpris
 Detta pris vinner den klass som har det finaste och mest välskötta
kapprummet. Här bedöms också hur klassen följer reglerna i matsalen
och hur de håller ordningen där. Här gäller det att alla i klassen hjälps åt
för att få en trivsam miljö.
I miljöpriskommittén sitter Birgitta, Helena och Kajsa.
●



Hallenborgskolans fredspris
Fredspriset går till någon på skolan som gjort en god gärning. Här kan
vem som helst på skolan nomineras, det gäller vuxna som barn. De som
nominerar kan vara vuxna på skolan och eleverna på skolan men även
föräldrar eller syskon till de elever som går på skolan. På nomineringen
ska det stå vem som nominerar, vem som nomineras samt motivering
(varför personen nomineras). Nomineringarna mailas eller lämnas till
Lina; carolina.jonsson@skolan.skurup.se.
●



● Hallenborgskolans litteraturpris
Här kan eleverna gemensamt med skolkompisar eller själva skriva
berättelser, sagor, böcker, teatrar, dikter osv.  Den färdiga texten ska
sedan mailas till Malin Malin.grandin@skolan.skurup.se. Det är frivilligt
att delta i tävlingen.
I litteraturpriskommittèn sitter Malin och Ewa.

● Hallenborgskolans teknikpris
Här kan eleverna gemensamt med skolkompisar eller själva göra en
uppfinning som de måste tillverka samt göra en kortfattad skriftlig
beskrivning av.  Bidragen lämnas och mailas till Göran. Han har
mailadress goran.karlsson@skolan.skurup.se.
I teknikpriskommittén sitter: Göran, Inger och Angela.
Varje klass kommer att få åtminstone en lektion till att arbeta med
nobelpristävlingarna. De kommer få mer tid på fritids att arbeta med det.
De kan även göra sina bidrag hemma. Detta är helt frivilliga uppdrag och
bara de som vill ska nominera och komma med bidrag.
På festen behövs en del underhållning. Om det är någon som vill
underhålla med sång, dans eller liknande så får de gärna anmäla detta
till Lina carolina.jonsson@skolan.skurup.se. I anmälan ska det finnas
namn, klass, tid (max 4 minuter) samt vilket uppträdande man ska göra.
Uppträdandet ska vara väl förberett. Vi hoppas få flera fina
uppträdanden men skulle det bli för många är vi tvungna att plocka bort
en del.
Alla tävlingsbidrag, underhållningsbidrag och nomineringar ska
anmälas/lämnas in senast på måndag den 27 november.
Vi ser fram emot en fantastisk dag på skolan tillsammans!
Hälsningar Nobelkommittén
Agneta, Kajsa, Marina och Lina
samt representanterna i åk 6 Cassandra och Elias

