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Grunnskolen er i ferd meta fa nye fag- og
Ieereplaner. Sa forferdelig mye nytt er det
ikke , men innfering av L 97 er noe langt
mer enn et merkelig forsett om a presse 6aringer inn i skolen. Reformen gir rom for a
styre skolen i mer elevaktiv retning. Ut av
klasserommet - inn i naturen. Og for eksernpel, - plukk stein. Den kan man jo gjere sa
mangt med, det vet jo vi, - samle pa dem,
pusse dem , knuse dem, (og sa lime dem
sammen igjen), sette dem pa hylla eller i
bokser, tjene penger pa dem, snakke om
dem, prate med dem, telle dem, osv, etc,
mm ,mv.
Alt dette gjenspeiles i siste utgave av
• Hva kandufinne ut omstein?
Lykkesmeden. Bladet utgis av Spareo
bankene i Norge, malgruppen er elever
i grunnskolen. De fleste av STEINs
lesere viI vrere godt kjent med dette
utmerkede bladet, for det er faktisk i
din fylkesstein blant omtalene . og
Savner d u I
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? 0 k n finne baoe bllde
sin 56. argang
bildene pa disse sldene . ~ a . bladet "Stein"
og omtale av aile fy\kenssutmelmn~~:t lfinnes en Iiste
Lykkesmeden oppfordrer skolene (i
1 1997 'samme
.
'
nr. ,
40 steinklubber og geologlforenmger
samrad med STEIN) til a ta kontakt
over ca.
k dere kunne fa noen fra
med steinkyndige i geologiforeningene.
~nn~~0:s~~~i1~t.f~r~~~~eJ~m hv:v~~aJ:f~~~~s~om
Det synes vi er bade fornuftig og riktig,
finne~ i omrlldet, OgkvIs~5d~repIUss porto og kan
Nummeret koster r,
,
og mange oss sayner kanskje litt konbestilles fra f01gende adress e :
takt med resten av verden. Vi vet ogsa
Stein, 2740 ROA
at godt samarbeid finnes mange steder.
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Aile fylkessteinene pa
«ett brett»
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Men der hvor slikt mangler, - ta initiativet selv. leg vet at det vii bli satt pris pa. Elevene tren ger denn e kunn skapen, skoleledere setter pris pa litt oppmerksomhet, og lrererene skal kur ses
(ref. kur sinnbydelse fra Geologisk Museum i Oslo nedenfor) Det er ikke ned vendi g at man selv
har barn eller barnebarn i skolen, for skolen er sa langt selve grunnfjellet i nordi sk samfunnsliv. Som steinen sjel, Ta vel imot dem , og ga gjerne skolen i mete,
Og bare tenk pa hva dette viI kunne bety for rekrutteringen. Grip sja nsen!
Ett eks. Lykkesm eden 1/98 er vedlagt i sendingen
til hver fo rening. Redakter Friestad oppfo rdrer
[ore ninger som trenger flere ekse mp larer til
henvende seg til Lykkesmedenredaksj onen.
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"Etterutdannelse av leerere i geofag
• invitasjon til kurs
Lsereplan 97 setter nye og mer detaljerte krav til undervi sningen av naturfag i grunnskolen. Geologi
(og de andre geofysiske fagene) har endelig fatt sin plass som del av Natu r- og miljefag. Likevel er de
geofysiske fagene splittet opp med betydelige deler i lrereplanen for Samfunnsfa g, til tross for sterke
fraradninger om dette fra mange herin gsinstanser, Som helhet setter imidlertid Lrereplan 97 langt mer
omfattende og detaljerte krav til undervisningen i geologi og de andre geofysiske og astrofysiske
fagene (meteoro logi, klimatologi, oseanografi, hydrologi og astronomi ) enn den foregaende lrereplanen .
De aller fleste la rere har svake forutsetninger i de geofysiske fagene, og srerlig i kjernefaget geologi. Etterutdannelse blir derfor en stor oppgave i de nsermeste arene. Geolo gisk museum viI forsake a
hjelpe skolene i Oslo-omradet med denne oppg aven sa langt vi makter, og vi arrangerer det fer ste
grunnkurset i geologi i mai og juni. Det er imidlertid ikke mulig a na aile de aktuelle lrererne med yare
kurs. Derfor viI vi anbefale at de enkelte skoler eller grupper av skoler utpeke r spesielt interesserte
lrerere til oppgaven som geofaglige ressurspersoner og instrukt erer for sine kolleger. Dette viI vrere
den eneste praktiske maten a dekke en betydelig del av det skrikende behov et pa. Dersom interessen
for det fers te kurset overstiger kapasiteten, viI vi forseke a holde flere slike kurs, forutsatt at Statens
lrererkurs gir sin stette til dette . Ved opptaket til kursene viI vi prioritere de sekerne som dokum enterer
(med brev fra rektor ) at de er utpekt som lokale geofaglige ressurspersoner."
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Norsk Pensjonistskole arrangerer geologiuke i uke 33, 10. - 14. Augu st 1998
Ekskursjoner til bl.a. Kongsberg og Siljan med 1. aman. Tom Segalstad og konservator
Arnfinn Malme. Farri skildenes geologi ved kildeansvarlig 0ivind Grimstad. Flere
interessante forelesninger om geologien i Vestfold.
Pris kr. 1.900,- alt inkl. Kontakt oss pr. telefon 33 33 70 90 for pamelding, program
og ytterligere opplysninger.
Melsomvik er et gammelt tettsted ved sjeen og byr pa fine rekreasjonsmuligheter.
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