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Hva er din lokalavis?

Skriv nyhetsartikkel i din lokalavis

En dag med verdighet i fokus

ønske om å hjelpe.

Møt pappaen til Karsten

Operasjon Dagsverk
arrangeres hvert år.
Deltagelse er helt frivillig,
og de som velger å jobbe
gjør dette ut fra et bevisst

Uranienborg Skole for fjerde år på rad. I likhet med

Siste anbefalte artikler
God mat og gode opplevelser på
EKT
3934

3

Eidsvoll 1814 gjenoppfunnet
2

Dansekurs for ungdom/voksne!
2

20:19 18.05.2013
urra
Kultur, Skole, Avisen Lokalavisen Frogner/St.
Hanshaugen, elevrådet

Tips en venn

(H)urra-stafetten
Det er 27 år siden Urrastafetten ble arrangert for
første gang.

Anbefal! (4 anbefalinger)
Rapporter

23:08 14.06.2013
urra

2 bilder. Se alle bildene her »

flere tusen barn og ungdommer i Norge var

Sport, Skole, Avisen Lokalavisen Frogner/St.
Hanshaugen, elevrådet

Artikler med samme tema

verdighet temaet, der muligheten hver og en av oss

Historiske filmer fra
marka

har til å påvirke verden på en positiv måte ble satt

På dagtid torsdag vises det
gamle filmer fra Østmarka
på Sandbakken.

fokus på.
Dagen markeres verden over, blant annet i USA,

12:29 31.10.2014

Mexico, Finland, England, Tyrkia, Sør-Afrika,

Sandbakken

Pakistan, og Indonesia.
På Uranienborg skole var elever, lærere og foresatte Nestledere i elevrådet Katarina
samlet i skolegården og hele skolen bidro til

Oslo Volley søker flere
spillere

urra

For tredje år på rad fikk
Uranienborg skolens elever
vise frem sitt talent under
“Urras Talentjakt”.

Den 16. Oktober ble Global Dignity Day markert på

Historiske filmer fra marka

Meny à la Munch

Urras Talenjakt 2013
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Hurra for Aker sykehus
Venner

23:41 22.11.2012

Kultur, Skole, Avisen Lokalavisen Frogner/St.
Hanshaugen, uranienborg
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Bokslipp med Tove Nilsen

En innsats utenom
det vanlige

For fjerde året på rad ble Dignity Day
markert på Uranienborg skole. En dag
med verdighet i fokus.

Siste artikler

Registrer deg Logg inn

urra har også skrevet disse

Rektor Randi Tallaksen sammen med elevrådsrepresentantene fra
1.-10.trinn

Min side

Friluftsliv, Kultur, Lokalhistorie, Tur, historie, østmarka,
Sandbakken, Avisen Nordstrands Blad, Avisen Østkantavisa,
filmer

og Simon

Møt pappaen til
Karsten

markeringen. Dagen handlet ikke bare om de som
har det vanskelig, men også om at den hver enkelte av oss kan være med på å gjøre

Lørdag 8. november kl. 12
kommer pappaen til
Karsten, Markus Tønseth, til
Deichmanske bibliotek
Lambertseter.

en forskjell. ”Dette er en dag til å vise takknemlighet. Vi er takknemlige for at vi kan si
det vi mener, uten å bli forfulgt for det. Takknemlig for at vi har like muligheter,
uansett hvilket kjønn vi er. Takknemlig for at vi kan elske hvem vi vil. Men det er også
en dag vi skal tenke på andre som ikke har det like bra. Og å prøve å gjøre noe med

10:14 03.11.2014

det,” minnet nesteledere i ER, Katarina og Simon, i sin tale.

lamb

Elever fra 10.trinn leste diktet ¨Våre små søsken¨, og representanter fra hvert trinn
holdt opp plakater med ulike ord knyttet til Dignity Day, slik som respekt, omsorg,
stolthet, toleranse, takknemlighet, verdighet, empati, uselviskhet, forståelsesfull og
medmenneskelighet. Disse ordene var så utgangspunkt for videre arbeid i
klasserommene.
Den felles markeringen ble avsluttet med sangen "Thats what friends are for" fremført
av skolens 10.klasse kor, og noen ord fra rektor Randi Tallaksen.
Håpet er at viktigheten av å ta vare på medmennesker ikke bare blir ivaretatt på denne
dagen, men at man gjør hver dag til en Dignity Day, uansett hvor i verden man
befinner seg.

http://www.dinlokalavis.no/artikkel.php?aid=24463

Kultur, Barn, Bibliotek, eventyr, Lambertseter, Deichman,
Avisen Nordstrands Blad, Avisen Østkantavisa, Høytlesning,
Karsten og Petra, Markus Tønseth

Bokslipp med Tove
Nilsen
Bøler bibliotek får blant
annet besøk av Tove Nilsen
på bokslippet tirsdag 11.
november kl. 19.
14:43 04.11.2014
bolopp
Kultur, litteratur, Bibliotek,
Bøler, Avisen Nordstrands
Blad, Avisen Lokalavisen
Groruddalen , tove nilsen,
Deichmanske bibliotek Bøler
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Av Victoria V. elevrådsrepresentant
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Kommentarer
Ingen har kommentert her ennå, bli den første!

Start her
Mobilnummer

Mobilnummer
ber vi om for din
sikkerhet, for å
identifisere
brukere av
tjenesten sendes
passord til
mobilen.

Passord

(gratis)

Skriv en kommentar
Tittel på kommentaren:

Kommentar:
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