
I november fikk vi mye smitte på skolen. Mange 
barn og ansatte var hjemme pga av korona. Noen 
dager var det svært få barn som kom på skolen. 
Smittede elever skulle være hjemme i karantene 
i fem dager. For mange holdt det hardt. Det var 
kjedelig! Da ungene etterhvert begynte å komme 
tilbake, var tilbakemeldingene både fra foresatte og 
unger, at det er godt å gå på skole.

Det har vært mye vasking av hender, antibac 
har vært utplassert i alle etasjer og foresatte har 
hatt munnbind på når de kom inn i skolen. Nå er 
pandemien mer eller mindre over, og vi omgås som 
tidligere. Trafikklysmodellen gjelder ikke lenger. 
Skoledagen går som normalt. Rutinen med å vaske 
hendene gjennomføres fortsatt. Ungene er svært 
fortrolige med at det skal gjøres. 

Å ta i mot elever, foreldre og ansatte til en 
tradisjonell 17.-maifeiring morgenen på Ila skole, 
var utrolig fint. Elevrådsstyret holdt taler og det 
ble sunget de tradisjonelle 17. maisangene. Flagg 
overalt og god stemning. Og godt vær! Tre trinn 
hadde aldri gått gjennom byen i tog og opplevd 
stasen med det. Endelig kunne 6. trinnsforeldre 
invitere til fest i skolegården på ettermiddagen.

Vi har gjennomført både innskriving og 
førskoledager. Nye førstetrinnsforeldre kom på 

foreldremøtet i slutten av mai og satt - som vanlig 
- tett i tett i festsalen. Nå har vi Ila midt i verden. Et 
prosjekt som elevene våre setter stor pris på. Det 
har vært sterkt savnet i de to årene vi ikke kunne ha 
det. Onsdag 15. juni inviterer vi familie og nærmiljø 
til kulturdag. Da åpnes huset opp. Nest siste 
skoledag inviterer 7. trinnet til Hjortenforestilling 
- igjen. Den normale skoledagen og skoleåret er 
tilbake.

Jeg vil spesielt ønsker våre 7. trinnselever god 
sommer og lykke til på ungdomsskolen!
Jeg vil også takke Svein Ove Samuelsen, som nå 
går av med pensjon, for mange år som lærer på Ila 
skole.

Jeg vil ønske alle en riktig god sommer! 

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

VI ER I INNSPURTEN TIL NOK ET SKOLEÅR SOM TIDVIS HAR VÆRT ANNERLEDES. DET HAR IGJEN 
VÆRT ET PANDEMIÅR.  VI HAR GJENNOM SKOLEÅRET SKIFTET MELLOM FHI SINE ANBEFALINGER 
OM ORGANISERING AV SKOLEDAGEN, DEN SÅKALTE TRAFIKKLYSMODELLEN. DET HAR VÆRT GULT 
OG GRØNT NIVÅ. VI STARTET SKOLEÅRET PÅ GRØNT NIVÅ, TRINNENE KUNNE ORGANISERES SOM 
TIL VANLIG, OG ELEVENE KUNNE VÆRE SAMMEN PÅ TVERS AV TRINN. UTOVER HØSTEN BLOMSTRET 
PANDEMIEN OPP IGJEN, OG VI GIKK OVER TIL GULT NIVÅ. ELEVENE SKULLE IKKE BLANDES PÅ TVERS 
AV TRINNENE. DE SKULLE VÆRE I SINE KOHORTER.

Kjære elever og foresatte
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Hilsen Trude Mathiesen



1. trinn

Vi har oppsummert vårt første skoleår på 1. trinn 
og her er det barna sa:

Vi spiste is!
Bursdager på Leos!
Første gang i gymsal!
Første gang på fotballbanen!
Jeg liker det når jeg får nye venner.
Når vi var ute på tur.
Når vi hadde karneval!
Leksene!
Når jeg fikk Den Vandrende Haren!
17. mai tog!

Når vi var i skileiken!
100-dagers festen!
Den dagen vi slutta med de gule vestene!
Første gang vi tok fredagsropet!
Båtracet!
Første gang med storsamling!
Da vi møtte pandaen!

Vi har snart kommet til 190 dager i telle
kalenderen vår og det betyr at vi nærmer oss  
2. trinn med stormskritt! Vi gleder oss! 

3. trinn

Noe av det vi husker fra året på 3.trinn:

- siste dagen før juleferien. Kosedag hvor trinnet 
var sammen. Spiste snacks og så på film. Vi kunne 
velge mellom 4 filmer, en på hvert klasserom. 
Beste dagen på 3.trinn!
 vi hadde også juleverksted! Det luktet jul på sko-
len. Vi bakte pepperkaker. 
 jeg husker best dagen i går, jeg. Ila midt i verden. 
Lærte litt om programmering. 
 husker 17.maiparaden best. Gøy å gå i tog, litt 
dumt å stå i skyggen så lenge. Ble kaldt å vente, 
men det var en fin dag. 

 vi har hatt studenter! 
 turdagen til Gråkallen skileik. Sto på ski, grilla, 
tok buss. SOL! 
 vi har hatt flere turdager til Festningen. Der er 
det mye plass til å leke i en slags skog. Hadde litt 
uteskole og mye lek. 
- svømming i Pirbadet. Vi lærte å svømme på rygg 
og krål. Svømte også som ei pil. Svømmelæreren 
bor rett ved pappa. Han har en hund også…



Hyttetur, sommeravslutning, overnatting i Skaun!

I år hadde vi annerledes skoleavsluttning der vi 
avsluttet på hyttetur til Hege (lærer på 6 trinn). 
Der lå vi over i en natt fra onsdag til torsdag. Vi 
lå i lavvo, hengekøye med tarp og noen sov inne. 
Foreldre kjørte oss utover til kl.18.00 onsdag 1. 
juni.  Noen grillet pølse og mashmellows, andre 
spiste sushi, ostesmørbrød og annen god mat 
sammen med foreldrene. Deretter satte vi opp lav-
voer og hengekøyer, før alle foreldre kjørte hjem. 
Det ble kanskje ikke så mye søvn på de fleste, men 
vi hadde det kjempemorsomt. Neste dag spiste vi 
grøt til frokost (Liantunet sin verdens beste hav-
regrøt). Senere på dagen fikk vi velge om vi ville 

fiske, gå på tur eller å vaske, de fleste ville dra 
på fisketur og spille fotball. Senere dro vi hjem 
til hytta, og så tok vi bussen til skolen. Der ble de 
fleste hentet og andre gikk eller syklet hjem. Det 
var veldig koselig og morsomt at hele trinnet var 
på en hyttetur. Og ikke minst har vi alle fått god 
forsmak på leirskole til høsten.

Skrevet av: Tora, Vilde  og Jade  6. trinn

Takk for oss!

Nå nærmer det seg slutten på 7 fine år på Ila for 
2009gjengen. Vi er veldig spente for de årene 
som kommer på ungdomsskolen. Vi er svært takk-
nemlige for all hjelpen og støtten av alle de fine 
og kreative lærerne på Ila skole. Alle har fått gode 
minner og venner på verdens beste skole. Helt 
siden 1.klasse har vi hatt det gøy med elever og 
lærere. Det føles ikke som vi har gått her i 7 år, 
men det har vi. Nå går vi fra å være de eldste på 
Ila til de yngste på Sverresborg og det blir nok vel-
dig annerledes. Vi på 7.trinn er så heldige og hatt 
så fine lærere som har tatt oss med på turer og 
har mange kreative prosjekter. 

Vi tror alle husker de mange varierte turene, som 
kanskje ikke alltid hadde best vær og føre. Men vi 
har alltid hatt det gøy uansett! 
Noen gruer seg, noen gleder seg og noen er litt 
usikre på årene framover på Sverresborg. Der 
kommer vi til å ta vare på hverandre, noe som 
alltid har vært det viktigste for lærerne på dette 
trinnet. 
Nå takker vi for oss og håper alle andre barn får 
en like fin opplevelse av barneskolen som vi har 
hatt. 
Takk for oss Ila på vegne av 7.trinn Skrevet av 
(elevrådsstyret) Margit og Ludwik.
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Besøk av jubilanter
I mai fikk Ila skole besøk av en gruppe jubilanter. De 
gikk ut av Ila skole i 1962 og feiret 60 år siden endt 
skolegang med omvisning på skolen og middag i 
byen. Her ser vi dem når de gikk i 4. trinn og i dag. 
De er oppstilt på det som da het “guttetrappa”. Da 
de gikk på Ila skole var nemlig skolen delt inn i en 
avdeling for gutter, og en avdeling for jenter. Klasse-
forstanderen fra 1958 kom helt fra Oslo for å delta 
på treffet.

Pandamarsj 2022
Tradisjonen tro gjennomførte vi også i år  
Pandamarsjen. 

Onsdag 1. juni samledes alle skolens elever seg på 
plassen foran Ila kirke for å gjøre klar til årets Pan-
damarsj. Før barn og voksne ble sluppet fri på de 
4,2 kilometer langs Nidelvens bredd via Øya, Gamle 
bybro, over Marinen og tilbake til Ila kirke via  
Elvepromenaden måtte det varmes opp. Opp
varmingen sto skolens egen Pandabjørn for. 
Mange elver løp runden mens andre tok turen i mere 
rolig tempo. Her var det viktigste å skape en felles-
skapsopplevelse, være i fysisk aktivitet og få frisk 
luft.

Hurtigste jente ble Margit fra 7. trinn med tiden 
18.56, og hurtigste gutt ble Ludvig ligeledes fra 7. 
trinn med tiden 15.09 for de 4,2 km.


