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Vi har vært igjennom en periode med mange 
smittede elever. Noen dager var det kun halvparten 
av ungene på enkelte trinn som var på skolen. 
Heldigvis kom de fleste tilbake etter de pålagte fem 
dagene i isolasjon. Det var nok en del som kjedet 
seg fryktelig i disse dagene og gleden var stor da de 
kunne gå på skolen igjen. Hverdagens rutiner er best 
for de fleste og unger er fantastiske til å være i nuet. 
Vi opplevde få bekymrede barn når de begynte å 
komme tilbake til skolen.

Samtidig med smitten blant elevene, var det også 
flere ansatte som ble smittet. Vi har derfor hatt et 
stort fravær blant de voksne på huset. Vi har både 
på de enkelte klassetrinnene og i SFO-basene hatt 
vikarer som har trådt til. Dagen vil aldri kunne være 
den samme som til vanlig med vikarer, men jeg er 
glad for at vi har flere dyktige studenter som stiller 
opp og gjør så godt de kan.

I fjor måtte vi avlyse mange av førjulsaktivitetene og 
gjennomføre digitale samlinger. I år kan vi heldigvis 
være mer sammen igjen. 16. desember har vi 
julegudstjeneste i Ila kirke og julesamling på skolen. 
7. trinnet har ansvar for gudstjenesten sammen 
med sogneprest April. Det har i mange år vært 
tradisjon på skolen å ha et samarbeid med kirka 
om dette. På skolen har vi et likeverdig alternativ 
der målet er at elevene skal lære om kultur og 
tradisjoner i Norge og andre land knyttet til denne 
årstiden. Vi skal ha en flott felles avslutning med alle 
ungene 17. desember. Den gjennomfører vi ute på 
morgenen, med felles sang, tente fakler og sikkert 
mange unger med julenisselue. Det vil bli en flott 
samling som elevrådsstyret skal lede oss igjennom.

Første skoledag etter jul er mandag 3. januar.

Jeg ønsker alle en riktig god jul!

KJÆRE ELEVER OG FORELDRE

I SKRIVENDE STUND SNØR DET I BYEN VÅR. UNGENE JEG MØTER I ILAPARKEN PÅ MORGENEN ER 
ALLE GLADE FOR DET - UTEN UNNTAK. SNØ OG JUL HØRER SAMMEN. ELEVENE RYR INN SKOLEDØRA 
ETTER FRIMINUTT MED SNØ FRA SKOENE TIL ØVERST PÅ LUA. DE AKER FRA HAUGEN OG BYGGER 
SNØLYKTER OG SNØMENN. MYE AKTIVITET!



“Vinter og sne” 
I desember har vi på 3.trinn hatt vinter som tema og vi 
har forsket og lært om snø og is. 
Det var perfekt at vi også hadde snø og is ute! 

Vi startet med å diskuterte hva som veide mest av like 
mye is og vann. Vi trodde isen som var hard ville veie 
mest. Da vi satte det på vekta viste det seg at vannet 
veide mye mer! 

Vi lærte masse av programmet “Snowhow” og forsket 
også på temperaturen til vann og snø. 
Så fylte vi hver vår kopp med vann og valgte grønn eller 
rød maling og puttet oppi. Så satte vi det ut over natta. 
Første natta var det for varmt så da fikk vi bare slush! 
Etter to netter ute, hvor det var 10 minus andre natta, 
fikk vi fine, frosne snøskulpturer. Disse pyntet vi den ene 
inngangen med. Fire islykter i bøtter lagde vi også. 

Vi kan anbefale Newton programmet hvor Dennis dra til 
Røros for å prøve å lage snø av kokende vann! Kanskje 
blir det kaldt nok i vinter til å prøve det hjemme? (med 
litt hjelp!)

Smaker det som is? 
Martyna og Erle 

sjekker! 

Verden rundt

Vi på 7,trinn har holdt på med et prosjekt som heter 
Verden rundt. Da har vi reist til nye verdensdeler hver 
uke. Vi måtte finne flyreiser, bestille hotell og sende 
reiseblogg hjem om hva vi opplevde i de forskjellige 
landene og byene. 

Vi fikk 80000 i reisebudsjett og måtte hele tiden passe 
på at å oppdatere budsjettet.
Hver onsdag fikk vi “Onsdagsoppgaver” så kunne vi 
tjene penger hvis vi fullførte oppdragene. Det var bra for 
mange, for det kostet mye penger å reise verden rundt. 
Vi ble noen ganger veldig overrasket over mye det 
kostet å kjøpe flybilletter og hvor mye penger det koster 
å kjøpe mat.

Vi har lært veldig mye om de forskjellige landene 
gjennom å lese mye fakta, og se på severdigheter. Det 
har vært fin måte å lære på.
Det har vært gøy, men det ble litt slitsomt etter hvert å 
være på reise hele tiden.



Oppfinnelser
Vi på 2.trinn har hatt besøk av Vitenskapssenteret. Vi lærte om oppfinnelser, og fikk prøve og lage våre egne 
oppfinnelser. Først la vi en plan for hva vi ville lage. Dermed tegnet vi oppfinnelsen på et ark. Etterpå fikk vi bruke 
forskjellig utstyr og lagde oppfinnelsen vår av doruller, sugerør, plastelina og teip. Vi fant opp mye forskjellig, og her 
er to av oppfinnelsene som ble funnet opp:

På 4. trinn har vi laget en egen julesang. Den skal vi filme 
og sende til foreldrene våre.

Også skal gå Lucia i år, og det blir så gøy! Vi holder på 
med en bokorm. Hvis dere lurer på hva en bokorm 
er, så er det sånn at vi leser bøker og henger opp 
bokrapporter vi selv har skrevet i korridoren. Når den 
biter seg selv i halen skal hele trinnet få kake. Vi har 
også  skrevet juledikt. Dere kan lese noen her.

God jul og godt nyttår til alle på Ila skole! 
Hilsen 4 trinn.

Juletreet er grønt
Og veldig skjønt
Julestjerna er gul

Engler daler ned i skjul
Snøen er hvit som kritt

Alt er helt hvitt
Julenissen er på vei

Ops! Jeg sklei!

Skrevet av Simon R. F. 

Bakken begynner å fryse
Det er kaldt og mørkt ute

Julen begynner å lyse
Jeg varmer meg på min pute

Vi pynter juletre
Med julekuler og glans

Kom, kom og se
Vi går ikke uten dans

Skrevet av Tale og Ola

Vi har laget pepperkaker
og funnet fram adventsstaker

så nå setter vi oss ned
og drikker en kopp te

Ute faller snøfnugg
og på ruten er det dugg

nå har jeg på en nissedrakt
og står og skinner i all min prakt

Skrevet av Martine, Zoe og Martine

“Vinter og sne” 
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Grøt til nissen  
Desember kom plutselig på døra og jammen hadde 
halve første året på skolen rast av gårde for oss på 1. 
trinn! Vi synes det har vært fint å begynne på skolen, 
og høsten har gått med på å lære oss en hel masse: 
bokstaver, lesing, tall og telling, og ikke minst hvordan 
vi gjør når vi går på skole! Det fineste av alt er jo alle de 
nye vennene vi har fått og som vi leker oss med hver 
dag! 

Nå er jula snart her og vi koser oss med juletradisjoner 
på skolen. En av tradisjonene ved Ila skole er å sette ut 
grøt til nissen i Ilsvika. Nede ved bekken står et rødt, 
gammelt trehus og setter du ut et grøtfat på trappa der 
i desember, kan du være sikker på at nissen dukker opp. 
Han er nemlig veldig glad i grøt med et deilig smørøye 
i! I år var nissen ekstra glad og hoppet og spratt rundt 
hushjørnet med grøtfatet mens han veivet med sleiva til 
oss som takk for grøten! Håper det smakte, nissefar!


