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Det er ikke å legge skjul på at det halvannet 
året siden pandemien slo innover oss, har vært 
utfordrende. Strenge krav til smittevernregler, 
lav terskel for å være hjemme ved sykdom og 
så å si umulig å få leid inn vikarhjelp har pre-
get perioden. Ansatte har vært engstelig for å 
bringe smitte inn i skolen og har derfor vært 
svært forsiktige også utenom arbeidstid. Det 
har vært mye koronatesting og venting på svar. 
Men det har gått bra.
I skrivende stund er vi snart ferdig med 
september måned. Høsten begynner å 
innhente oss og høstferien står for tur. Jeg 
opplever at vi har hatt en god skolestart. Det 
har vært godt å rydde bort alle gjerder og 
innhegninger i skolegården og la ungene kunne 
blande seg og leke med unger fra andre trinn. 
Fadderaktiviteter er tilbake på det normale 
og vi kan gjennomføre samlinger som er så 
viktig for trivsel, fellesskap og samhørighet. 
Skoledagen oppleves som tilnærmet normal.

Noen av tiltakene vi etablerte under 
pandemien viderefører vi også på grønt nivå. Bl 
a møter elevene fra 5., 6. og 7. trinn i Ilaparken 
om morgenen. Ungene er fornøyd med det, og 
det frigjør plass i skolegården. Klassetrinnene 
har mer uteskoleaktiviteter, også på de eldste 
trinnene. Fortsatt gjelder reglene om å være 
hjemme ved sykdom og god håndhygiene. 
Vi har etablert gode rutiner for håndvask 
gjennom skoledagen. Nå gjennomfører vi 
foreldremøtene og utviklingssamtalene på 
skolen. Vi følger FHI sine anbefalinger for dette. 

På morgenen står jeg i Ilaparken og loser 
ungene over lyskrysset. Det er mange blide og 
fornøyde barn som kommer til skolen. Også på 
dager der regnet høljer.

Jeg vil ønske alle en riktig god høst!

JEG VIL ØNSKE ALLE NYE BARN OG FORESATTE VELKOMMEN TIL ILA SKOLE! JEG HÅPER 
OPPLEVELSEN FRAM TIL NÅ HAR VÆRT BRA. FOR NOEN KAN OVERGANGEN FRA BARNEHAGEN TIL 
SKOLEN VÆRE STOR. HELDIGVIS FIKK VI BÅDE I FJOR OG I ÅR GJENNOMFØRT NOEN MØTER MED 
VÅRE SKOLESTARTERE FØR SOMMERFERIEN SELV OM DET IKKE BLE SOM UNDER MER NORMALE 
FORHOLD.



På 3. trinn har vi jobbet med steinalderen den siste tida. Vi har lest, sett film, tegnet, skrevet, 
vært på vitenskapsmuseet og noen har til og med ordnet egne redskaper på ekte steinaldervis.

Voll Gård

Steinalder 

6.trinn var på Voll gård og det var ekstremt gøy! Der 
hadde de masse dyr blant annet 3 kuer, 3 kjempekule 
griser, to hunder som av en eller annen grunn var i et 
stort bur og de hadde også hester, sauer og høner. En 
som jobbet der sa at på større gårder så har de ti høner 
på en kvadratmeter i en boks hele livet, men her var de 
frittgående på ordentlig. Der var det en kjøkkenhage 
med masse rart. Det var sukkererter, salat og mye mer 
og til og med brokkoli! De fikk oss til å dra opp poteter 
av bakken og legge dem i kasser. Etter det så spiste vi 
i en slags hytte med åpne vegger også dro vi og hop-
pet i halmbingen. Vi fikk også klappe kaniner! Jeg lærte 
masse ting jeg allerede visste, men det var fortsatt gøy. 
Etter at vi var ferdig så tok vi bussen tilbake og dro hjem.
Skrevet av Matias

Favoritt dyrene mine på gården er hest og ku. Kuene 
heter: fjellros, nidaros og nattlind Hestene Heter: Voll-
vind, prinsen, yowie, tulla, strind lilja, grim og strindar. 
De har også gris, høne/hane, geit, sau og kanin. Å hoppe 
i høyet er gøy, spesielt sammen med venner! Men de 
stikker veldig å få halm i skoa.  Når jeg var der (altså på 
voll gård ) med skolen så fikk vi være så heldig at vi fikk 
plukke potet og se på hva de dyrket der. Jeg fikk veldig 
lyst på sukkererter når jeg var der men vi fikk ikke, pga 
de skulle selges. De hadde vårløk og gulrot og mye mer.
Skrevet av Anna

Det første vi gjorde var å deles inn i grupper. Det før-
ste min gruppe gjorde var å hilse på dyrene de hadde; 
-Høner, griser, kuer, hester og to veldig søte hunder. Når 
vi besøkte hønene lærte jeg at hvis man kjøper en pakke 
med egg  som det står frittgående høner på, betyr ikke 
det alltid at hønene kan gå helt fritt, men at noen gan-
ger må de bo cirka 10 høner pr. kvadratmeter, bare at de 
slipper å gå i bur. Jeg lærte også at alt vi har i matpakka 
er lagd på en gård. På den andre stasjonen fikk vi være 
med i grønnsakshagen. Der fikk vi se hva de dyrket. Det 
var mye forskjellig der, bl.a. poteter, gulrot, sukkererter, 
kål, reddik, rødbeter og mye annet. Til slutt hoppet vi i 
høyet. Jeg syntes det var kjempegøy!!!
Skrevet av Anna Clara

På voll gård koste vi med alle dyrene de var så søte spe-
sielt kaninene. Vi var også i kjøkkenhagen deres der fikk 
vi lov til og dra opp poteter og det var så mange og noen 
var super store og noen var super små. Jeg lærte også 
noen navn på planter og grønnsaker. Og vi hoppa i høyet 
det var så gøy. De dyrene de hadde var hest,gris,hund,
ku,kaniner,minigris.sauer,geiter og høner. Og i kjøkken-
hagen hadde de purre løk,poteter,sukkererter,kål og 
mye mer. Jeg lærte også at det var lurt og kjøpe økolo-
giske egg for noen av de andre eggene er fra høner som 
har bodd super super trangt mens de økologiske er fra 



de som går løst på gården og har mye plass. Jeg elsker 
og være på voll gård det er så gøy og være der.
Skrevet av Emma

Voll gård er en gård som kalles hele byens gård. Den har 
masse dyr og aktiviteter f.eks: høyhopping,riding,besøk/
kose med dyrene,og noe som heter stallklubben det er 
et tilbud for 6-12 år. det passer for de som interessert i 
hest men ikke har så mye erfaring med det. I tillegg går 
det an å feire bursdag der.
Skrevet av Herman

Det var kjempe gøy på voll gård. Der var det kaniner, ku, 
hund, hest, gris,sau, minigris og geit. De hadde også en 
kjøkkenhage. Der de dyrket  Sukkererter, rødbeter, pote-
ter, purreløk og masse masse mer. Det var kjempefint 
der. Masse trær, planter, blomster og my søte dyr. Det 
ser også ut at dyrene har det kjempe fint. Anbefales å 
besøke! Kjempe koselig, og fint.
Skrevet av Hilja

1. Første post på voll gård var og få hoppe i høyet ,jeg 
håpet på magen tok bomba om hoppet fra veggen:) til 
slutt begravde vi viktor i høyet og pranket den andre 
gruppa. B3
2. Så dro vi rundt til dyrene og da lærte jeg litt om dem, 
men jeg liker ikke hester. De er SKUMLE:( Men så vasket 
vi hendene for å gå og spise...men det var ikke plass til 
flere under taket med bål>:8 så da satt vi sinav veen.
3. så gjorde vi det gøyeste det var og plukke poteter. 
Jeg, Olaf og Tora samarbeidet med å finne poteter. Vi 
fant mest tror jeg, men vi fant hvertfall MANGE så vi 
fylte opp en hel kasse.
4. Så gikk vi rundt og så på forskjellige grønnsaker og 
bær. det var, det var veldig gøy og være der, håper vi kan 
dra ditt mer  :d
5. Så tok vi bussen tilbake, men de dyrene vi så var: 
kanin, gris, ku, hest, sau, geit, høns, hunder, mushuse.
Skrevet av Jade

I forrige uke var vi på Voll gård. Vi gjorde...
Vi lærte oss om spiselige planter og fikk smake noen 
blomster.
f.eks reddikblomster (som var veldig godt. Jeg hadde 
vært for skeptisk til å smake det). Vi tok opp poteter. Det 
hadde de veldig mange av. Etter å ha vært i grønnsaks-
hagen så vi på dyrene. Vi så på hønene, kyrne med en 
kalv som likte kos, ulvehunder som lekesloss og veldig 
søte kaniner. Vi lærte...
Eggehviten er fostervann og eggeplommen er kyllingens 
matpakke. Inne i egget er alt som skal bli en kylling.På 
gårder i andre land blir ikke dyrene behandlet like bra 
som de blir i norge. 
Skrevet av Karen

Vi kom og så ble vi delt opp i fire grupper. Den ene 
gruppa skulle se på dyrene den andre skulle hoppe i 
høyet og den tredje plukket potet og den siste lærte og 

grønnsaker. Og så rullerte vi. Når vi så på dyra så så vi på 
hønene, kuene, grisene, hestene, hundene og kaninene. 
Vi så ikke på alle dyrene. Vi plukket veldig mye potet vi 
plukket ca. 5 kasser. Vi skulle gjette hva navnet på de 
forskjellige grønnsakene. På reddiker fikk vi smake på 
blomstene, på reddikene var det mange larver. Jeg lærte 
noe nytt om grønnsaker og om dyr. På gården hadde de 
minigris, sau, geiter, hester, kuer, kaniner og hunder. I 
kjøkkenhagen hadde de gulrot, rødbet, reddik, brokkoli 
og purre og flere jeg ikke husker. Det var veldig fint der 
og veldig gøy
Skrevet av Kristine

På1.trinn feiret vi "International Dot Day" den 15. 
S eptember. Det er en dag der vi setter kreativitet i fokus. 
Alle kan lage fine bilder på sin egen måte! Vi lærte oss å 
lage ulike komposisjoner med sirkler og vi speidet etter 
sirkler ute i nærområdet. Begge deler ble til spennende 
bilder!

 

Dot day
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Bli kjent med biblioteksvaktene på Ila skolebibliotek
Selma, Wilma og Anna er tre av skolens mange 
bibliotek svaker. De har fast jobb på skolebiblioteket, 
med egne arbeidsoppgaver og mange gode råd til 
 kundene som kommer innom og vil låne bøker.

Hva jobber dere med?
Vi hjelper de som skal ha bøker og gir dem tips til hva de 
kan lese. I tillegg må vi scanne de bøkene som  leveres 
inn og gjøre det fint for de som skal låne. Også er vi selv-
sagt veldig snille!

Hva er bra med skolebiblioteket vårt?
Det beste er at vi har MANGE bøker som vi kan låne! Det 
er koselig her med tepper, puter og kosedyr.

Hvorfor er det fint å bli glad i å lese?
Det er avslappende og koselig. Man kobler ut verden 
rundt seg og går liksom inn i sin egen, lille verden. Også 
blir man smart! Og til slutt kan man lese hva man vil!

Hvilke bøker anbefaler dere til elevene på Ila skole?
Selma: Da Lille Larsens hus blåste bort av Jakob Martin 
Strid. Jeg elsker den boken og leste den om og om igjen 
da jeg var liten. Den passer kanskje best for de yngste 
elevene.

Wilma: Min favoritt da jeg var litt yngre var Vilma 
fantasi dilla. Den er veldig morsom! Og den har mange 
bøker i serien, som for eksempel Vilma lesedilla, Vilma 
sjørøverdilla og Vilma tanndilla.

Anna: Jeg liker godt Arvingene og Anne Franks dag-
bok. Veldig spennende. Og Anne Franks dagbok er jo en 
 historie fra virkeligheten. Disse bøkene passer kanskje 
best for de eldste elevene.

Og til slutt kommer ikke jentene unna å tipse alle om 
Morten og Mahdi. Sykt kul humor!

Hei Ilaposten
Vi er 15 elev fra 11 land. Vi er mottak 2. Vi går fra 4.-7.
trinn. Vi går mange turer og har det veldig gøy. Vi lærer 
mye også. På skolen har vi lesing, norskstasjoner, mate-
matikk, bibliotek, skolekjøkken og gym. Det er veldig 
gøy. På skolekjøkkenet har vi lagd omelett og frukt-
salat. Vi har også vært på tur til Theisendammen, Ila-
parken og Iladalen. Vi har vært på kino og forestilling.  
I  friminuttene spiller vi fotball og leker sammen. Alle 
elever i  mottak 2 er glade. 

Tekst: Umar, Emma, Amine, Gabrijela, Lolita, Eloi, 
Mulue, Saif, Ali, Rahulla, Ivano, Ahmad, Kaan, Saliha, 
Kinga.

ILAPOSTEN
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