
I midten av mars kunne vi ta i mot ca 70 barn til 
innskriving. Det var veldig, veldig hyggelig. Endelig å 
kunne møte våre nye skolestartere på ordentlig vis. 
Det har vært to år der vi har hatt færre møter med 
skolestarterne og deres foresatte. Det var derfor 
ekstra flott at vi nå kunne gjennomføre innskriving 
igjen. I slutten av mai kommer alle tilbake til to 
førskoledager. Vi skal igjen ha Trygg start på SFO. Det 
blir på ettermiddagstid med typiske SFO-aktiviteter 
på agendaen.

Vi er i gang med planlegging av vårt aldersblandede 
prosjekt Ila Midt i Verden. Prosjektet skal gjenspeile 
vårt internasjonale elevgrunnlag og aktivitetene 
skal bære preg av kulturelt mangfold. Prosjektet går 
over flere dager og ender opp i en kulturdag med 
åpen skole for elever, foresatte, ansatte og nærmiljø. 
Forrige gang vi gjennomførte Ila Midt i Verden, 
var i 2019. Elevene som går på 7. trinn, vektlegger 
hvert år at Ila Midt i Verden er noe de vil ta med seg 
videre som gode minner. Jeg er derfor glad for at vi 
igjen i år kan gjennomføre Ila Midt i Verden i uke 23 
og 24. Kulturdagen er lagt til 15. juni.

Det ser ut som om koronapandemien går mot en 
slutt. Ungene våre leker nå sammen på tvers av 
trinn, fadderaktiviteter er igjen på gang og vi kan 
ha fellessamlinger for hele skolen. Dette er noen av 
aktivitetene som er viktig for trivsel og tilhørighet. 
Vi er spente på hvordan pandemien har påvirket 
fellesskapet vårt og trivsel og læring til hver enkelt 
elev. I uke 13 fikk alle elevene krus som var tenkt 
til 250-årsjubileet vårt i 2020 som dessverre ble 
kansellert. Motivet på kruset er Ila skole, kunstner er 
Leif Otto Furseth.

Som dere er gjort kjent med, har skolen mottatt 
jodtabletter. Vil minne om at vi trenger samtykke 
fra foresatte, både mor og far. Vi har samtykker og 
tabletter oppbevart på skolen og med et stort håp 
om at det aldri vil bli bruk for dem. 

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE.

NÅ HAR VI FLYTTET KLOKKA ÉN TIME FRAM I TID, VI ER I SOMMERTID! DET GÅR MOT VARMERE 
DAGER OG LYSERE KVELDER. SELV OM VI FORTSATT HAR MYE OG VARIERENDE VÆR. UNGENE 
KOMMER EN DAG MED FULLT REGNHYRE, NESTE DAG MED VARME VINTERKLÆR FOR DAGEN ETTER 
Å HA LETTE JAKKER, SMÅSKO OG INGEN LUE. SELV PÅ DE MEST REGNTUNGE OG VINDFULLE DAGENE, 
ER DET BLIDE BARN SOM KOMMER TIL SKOLEN. DET HAR SIKKERT VÆRT NOEN KAMPER HJEMME PÅ 
MORGENEN OM HVILKET TØY SOM SKAL PÅ, MEN UNGENE KOMMER I FLOKK OG FØLGE TIL SKOLEN.

Kjære elever og foresatte
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Elever på 3. trinn har skrevet om skidagen

Skidagen fredag 4. mars var vi på gråkallen skileik.
Vi grillet pølser og koste oss skikkelig. Når vi ventet på 

pølse spiste vi ventemat.
Jeg tok svingebakke med malina to ganger den ene med 

malina og den andre alene.
Jeg lekte med vennene mine. Vi lekte  en god stund og vi  

tok buss dit og tilbake til skolen.
Alle var med. det så ut som de koste seg skikkelig. det 
var mange løyper trolløypa Naturløypa eventyrløypa 

tull og tøys og dyre løypa.   
-Alvilde, 3. trinn 

Jeg tok alle løypene trolløypa natur-
løypa eventyrløypa og dyreløypa.

Jeg kjørte alpint.
Jeg kosa meg skikkelig 
Jeg lekte med mange. 

Det var nesten bare bakker.
Vi lektte og koste os.

-Ask MA, 3. trinn 

Skidagen.
Jeg gikk på ski

det var morsomt
jeg spiste god mat.

jeg lekte med Relja,Even,Isabel,Ask 
ma,Wiktor,Oskar,Piet,

det var på en fredag 4 mars
Trolløypa.

Tull Og Tøys.
Eventyrløypa.

Dyrelypa.
Det var hyggelig.

-Erle, 3. trinn 

På fredag var vi på Gråkallen skileik. 
Vi grilte pølser og 

vi gikk på ski.
Jeg gikk løyper, jeg sto i bakker.

-Dennis, 3. trinn

På fredag fjerde mars var vi på Gråkallen skileik. vi grilet 
pølser og gikk på ski. Og tok mange baker. Jeg tok troløipa. 
Jeg lekte med med vener. Jeg spiste pølser og kvikløns. Vi 

koste oss veldig mye. Når dagen ble ferdig tok vi bussen til 
bake.

-Harald, 3. trinn 



Jeg fikk dessverre ikke blitt med på vinterdagen derfor har 
jeg tenkt til å undersøke litt og intervjue klassen for og høre 
hva de synes om vinterdagen og hva de synes var gøyest med 
vinterdagen.

Eivor: “jeg sto på slalom med vennene mine. det gøyeste med 
vinterdagen var slalom siden det var min første eller andre 
gang. bussturen var fin jeg snakket med den nye jenta i klassen 
og så på telefonen min.”

Anna: “Jeg sto på slalom med venninna mi. det gøyeste var 
og kjøre ned bakken. jeg grillet pølse og spiste kvikklunsj. 
bussturen var litt kvalm men jeg hadde det gøy med vennen 
min.”

Eva: “Jeg sto på slalom med vennene mine. også lærte jeg den 
ene vennen min og stå på slalom ned bakken. jeg grillet pølse. 
det gøyeste var og kjøre ned bakken med vennene mine. Det 
var litt gøy og kjedelig siden jeg måtte sitte med læreren.”

Sigurd: “jeg sto på slalom. jeg grillet pølse, og drakk varm saft. 
det gøyeste var og stå på slalom med vennene mine. Bussturen 
var litt kjedelig siden jeg bare så ut av vinduet”

Sofia: “Jeg sto på slalom med vennene mine. Jeg spiste 
kvikklunsj og te. det gøyeste var når venninna mi kjørte inn i et 
tre. Bussturen var kvalmende men jeg satt og så på telefonen”

Fedha 6. trinn

Norden for alle er et prosjekt der flere skoler fra andre land i 
Norden samarbeider med hverandre.

Vi samarbeidet med 3 skoler, alle var danske, men en skole var 
i Tyskland (En dansk-frisisk skole i Sydslesvig). Målet med dette 
prosjektet er å bli kjent med språket og kulturen til nordiske 
land.  
Vi snakket blant annet om jul og miljø.

Vi chattet sammen med dem online, ikke bare for å bli kjent med 
språkene, men også for å få nye venner.

Vi er tre gutter på 15 år som går i 9. trinn på Hoeggen skole. 
Vi har hatt arbeidsuke i uke 12. Da valgte vi å være på Ila 
barneskole. Der har vi jobbet på 2. trinn. Vi valgte Ila skole fordi 
det er en mottaksskole og det høres lærerikt ut. Jobben vår 
var og hjelpe til i de forskjellige gruppen gjennom uka. Det var 
ekstremt lærerikt. 

På mandag var vi med Måne og Sol i pirbadet. Det var en en fin 
opplevelse. Deretter gikk vi tilbake til skolen og hjalp til på Måne 
med ulike fag. I friminuttene spiller vi fotball med elevene. De 
er kjempe ivrige og er veldig flinke. På slutten av dagen spilte vi 
spill med noen av elevene på 2. trinn

På tirsdag var det en helt vanlig dag på skolen med ulike fag. 
Elevene inne på Sol hadde engelsk. De lærte om klokka. Etter 
friminuttet hjalp vi til på ulike stasjoner. Stasjonene var flere fag. 
Igjen så spilte vi spill med noen elever. 

På onsdag var vi i pirbadet nok en gang. Denne gangen tok vi 
buss og vi var med Sol og Stjerne. Vi tok buss tilbake til skolen. 
Da vi kom tilbake var det fotball i friminuttet som gjaldt. Etter 
det hadde vi Norsk, Engelsk og Matematikk. Denne dagen ble vi 
ekstra godt kjent med elevene. 

På torsdag hadde vi matematikk og elevene var overraskende 
gode i hoderegning. Etter det spilte vi klokka spill sammen med 
Stjerne i matematikken. Så var det friminutt og vi spilte fotball 
sammen med elevene. Det var veldig dårlig vær men det fins 
ikke dårlig vær bare dårlig klær, så vi spilte. Når vi kom inn 
hadde vi KRLE. Der lært både vi og elevene mye om hinduismen. 
På slutten sang elevene i kor. 

I morgen er det siste dag i Jobbuka det skal vi feire med å dra på 
tur til finalebanen sammen med 2. trinn. Det har vært en fin og 
lærerik uke. 

Takk for oss
Hilsen Oliver, Tobias og Øyvind

På sjette trinn har vi et fag som vi bare kan gjøre på dette 
trinnet, Mat og helse. I M&H så lager vi massevis av forskjellige 
typer interessant mat fra samiske reinsdyr wrapper til 
sjokoladevafler. Ved siden av å lage mat så har vi et annet fag 
som går mer faglig inn i det: Mat og helse teori hvor vi går mer 
inn i det faglige og lærerike mens vi i vanlig M&H gjør mer 
fysiske ting. Det er i M&H teori at vi lærer om ting som kosthold 
og lignende. Mat og helse er et høyst gøy fag som virkelig er noe 
å se fram til om du ikke allerede har hatt det.

- Matias 6. trinn

Vinterdagen

Arbeidsuke:

Mat & helse



Vi  på 4.trinn har hatt  to prosjekter den siste tiden. Det første 
er et Norgesprosjekt. I Norgesprosjektet lager alle en digital bok 
i Book Creator om Norge. Vi må  velge et fylke å jobbe med, 
vi velger nye fylker for hver uke fram til påske. Vi må ha en 
faktaside med innbyggertall i fylket og innbyggernavn, areal og 
største by. Vi må ha med fakta og bilder. Vi skal være to dager i 
det fylket vi velger, og må skrive en dagbok for hver dag. Vi kan 
reise til forskjellige byer innen fylket vi velger, den ene dagen vi 
skriver om må vere på norsk og den andre på engelsk. i tillegg 
må alle gjøre en matteoppgave til fylket.

Prosjekt 2 er å lage sitteunderlag. Vi har tatt med ullgarn 
hjemmefra til sitteunderlaget som vi lager i K&H. Alle 
skal fingerhekle 14m hver. Mange er allerede ferdig med 
fingerheklingen, etetersom vi har holdt på noen uker med det. 
Etter man har fingerheklet 14m vasker vi i vaskemaskin så det 
blir tovet.

Vi snurrer den tovede fingerheklingen rundt og rundt og lager et 
håndtak på den. Det er kjempegøy og vi kommer til å bruke de 
mye.  Gleder oss til å ha med sitteunderlaget på tur i påska!

Skrevet av Idunn, Tale og Imre, 4. trinn

Vi var på liantunet og laget masse god mat. Vi lagde blant annet 
fritert fisk og vi lagde majones helt selv. Vi lagde vårt eget 
krydder og potetmos. Etter vi lagde det så spiste vi det og det 
var supergodt. Til dessert så spiste vi tilslørte bondepiker. Det var 
veldig gøy og få være med og lage mat og jeg syntes dette var 
veldig gøy.

Hilsen Jade 6. trinn.

Den 1. februar til den 3. februar hadde vi i 6. trinn et opplegg 
kalt “Matnyttig skoledag”.
25 elever fra sjette og mottak og tre voksne drar disse dagene 
med trikken opp til Lian. 
Hva skjer på Matnyttig skoledag?

• Du jakter på smaker både inne og ute
• Du blir bedre kjent med råvarene i nærmiljøet
• Du lærer å lage mat fra bunnen av
• Du lærer å bruke sansene dine

Vi startet med å møte opp i Ilaparken for opprop og inndeling av 
grupper.

Når alt var klart, gikk vi samlet bort til det nærmeste 
trikkestoppet, og tok trikken helt opp til endestoppet - nemlig 
Lian.

Når vi var fremme gikk vi opp til restauranten og ventet utenfor 
en stund, og siden det var mye snø der vi var, hoppet vi utfor en 
bakke, og ned i snøen. 
Etter en stund ropte lærerne at vi skulle stille opp i gruppene vi 
hadde fått. På hver gruppe var det fire eller fem personer, og alle 
hadde et tall hver. 

Når vi hadde kommet inn måtte vi ta av oss ytterklærne. Vi fikk 
et forkle hver og gikk inn. Vi fikk også en kokkelue hver som vi 
skulle skrive navn på å pynte den som vi ville. 
Så fikk vi en porsjon havregrøt. Etter vi hadde spist førte de oss 
til et rom hvor de sto fem bord med ulike ingredienser.
Gruppene vi var delt inn i skulle rullere fra bord til bord hvor alle 
skulle lage mat fra ingrediensene som sto der. 
Etterpå, da alle gruppene hadde gjort alt, satt vi oss og spiste det 
vi hadde laget. Det var kjempegodt! Så tok vi trikken tilbake til 
skolen igjen.

Vi håper at alle 6. klassinger får oppleve dette! 

Skrevet av: Helena og Alma Sofie

LETEKRYSS
Set in ring rundt ordene. Let vannrett og loddrett

Påskehare
Påskeegg
Påskekylling

Tulipan
Påskelilje
Sol

Gåsunger
Kurv
Appelsin
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Prosjekter på 4.trinn Liantunet


