
Liten info om hvordan vi hadde det i uke 15 

2.- 4. trinn 

Kor: 

Ble dessverre avlyst da dirigenten var syk. 

Leksehjelp 

4. trinn startet opp med leksehjelp. Daniel fra mentor Norge vil ha 

leksehjelpen. 11 elever var med første gangen.  

Tommy og Tegnern med 3. trinn: 
De fikk i oppgave og lage en karakter som reddet verden fra forsøpling. Da ble 

blant annet «Kaptein Miljø-truse» funnet opp 😊 

       
 
 
MasterChef med 3. trinn: 
I to uker er det gutta i 3A som er på kjøkkenet. Denne gangen lagde de toast og 
omelett. De må lese oppskrifter, bruke redskaper som er på kjøkkenet og 
samarbeide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 

 



Turgruppa for 2. og 3. trinn: 

16 elever har meldt seg på. Turen gikk til Akerselva der vi lekte og plukket 

søppel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galleriet(Kunst og kreativitet) med 2. trinn: 

Vi har fokus på gjenbruk og hva vi kan bruke til kunst. I uke 14 var vi ute og 

plukket søppel. Denne uka så har vi sortert og tørket søppelet vi vil bruke. 

Barna har reflektert over hvor mye søppel det er ute i nærmiljøet og de har 

samarbeidet om å lage noe kreativt med søppelet. Resultatet ble 

"Søppelroboten" 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 



GrubleJon 

Her skal vi tenke på mye rart angående miljøet. Denne gangen plantet vi ulike 

ting som blir kastet mye i naturen. Så skal vi følge med å se om disse nedbryter 

i jorden over tid. Vi vil grave det frem innimellom for å se hva som har skjedd. 

 

Svømming med jentene i 3. trinn ble startet opp. Her var fokus livredning. 

Byggingeniørene bygger og bygger og biblioteket er veldig populært og mange 

vil dit hvor vi ser i bøker, leser og lytter 

Hiphop kurset og dans med Pia har stor pågang hvor mange barn har glede av. 

I loungen gjør vi det barna vil, det tegnes, spilles og snakkes. 

Gymsalen er alltid populært hvor det klatres, hoppes og spilles mye ball og 

veldig mange barn vil gjerne være ute og leke. 

Under mattiden har vi hatt fokus på miljøagentene. Sett filmer om forsøpling, 

hørt på lydbok, diskutert ulike ting og vi har lært at i Oslo, så kaster vi ca 2 

tonn! søppel på gata hver dag. 

Vi er heldige som får låne deres barn så mye i hverdagen. Herlig gjeng som vi 

har mye glede med. 

Hilsen Jon, Bjørnar Pia,  

Annelie Anette, Steffen,  

Fredrik, Barbro og Christian 


