
I år har vi 475 barn. Av disse går 40 barn i en av 
innføringsklassene våre. Skolen er full! Ila skole 
nevnes flere ganger i avisa når politikere og 
kommuneadministrasjon diskuterer etablering av 
nye skoler. I den forbindelse vurderer man også 
skolekretsgrenser. Det planlegges og bygges nye 
boliger nært naboskolene våre. De begynner også 
å få store elevkull. Brukerråd uttaler seg i saker 
som har med skolekretsgrenser og gir innspill på 
høringer. Det vil ikke bli endringer i inneværende 
skoleår. Endringer som kommer, vil berøre nye 
skolestartere antakelig fra neste skoleår. Berørte 
familier vil få beskjed i god tid om endring av 
nærskole. Familier med søsken som allerede går på 
Ila, vil kunne søke om å fortsatt ha Ila som nærskole 
for alle sine barn.

Ved skolestart fikk vi etablert flere elevtoalett. Det 
har vært svært nødvendig å få gjort. Dessverre har 
byggeperioden strukket seg over en mye lenger 
periode enn det vi først var forespeilet. Det har vært 
lang leveringstid på utstyr som har trengtes. Nå ser 
vi at det endelig nærmer seg en slutt. Konteiner og 
gjerder utenfor trapp sør, er fjernet. Inngangen er 
igjen i bruk.

Skolene og barnehagene har innført et nytt 
administrativt system: Vigilo. Nå er også 
kommunikasjonen mellom hjem og skole tatt inn 

i systemet. Systemet kommer med en app der 
meldinger og fravær sendes, og en webversjon 
der bl. a. søknad om permisjoner, påmelding til 
foreldresamtaler og -møter er. SFO må ha laget sitt 
eget hentemeldingssystem, men det ser ut til å 
fungere bra. Det er alltid spennende når nye system 
innføres og gamle og kjente system forsvinner. 
Selv om vi må bruke litt tid på å bli kjent med 
vigilo og dets muligheter, vil dette også bli en god 
kommunikasjonskanal mellom skolen og hjemmene.

I september hadde vi en flott fellessamling med 
elevene våre. Høst var temaet. Vi har har hatt 
høstdag i Bymarka med turer til Våttakammen, 
Blyberget, Dyrborgskogen, Gråkallen og Geitfjellet. 
Perioden fra skolestart til høstferien går fort. Da 
gjennomføres foreldresamtaler og foreldremøter. 
Vi har hatt Nasjonale prøver på 5. trinn og nå står 
Elevundersøkelsen for tur i oktober.

Jeg vil ønske alle en riktig fin høst og god ferie til 
dere som skal ha det.

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE!

JEG VIL ØNSKE ALLE VELKOMMEN TILBAKE TIL SKOLEN ETTER EN LANG SOMMERFERIE. DET ER HVERT 
ÅR EKSTRA HYGGELIG Å TA IMOT NYE FØRSTEKLASSEBARN. OVERGANGEN FRA BARNEHAGEN TIL 
SKOLEN KAN FOR NOEN OPPLEVES SOM STOR. SAVNET ETTER BÅDE BARN OG VOKSNE KAN VÆRE 
NOE FLERE KJENNER PÅ. HELDIGVIS GÅR DET JO BRA. VI HAR OGSÅ MANGE NYE ANSATTE, BÅDE 
LÆRERE OG MILJØPERSONAL.  JEG HÅPER AT BÅDE STORE OG SMÅ VIL FINNE SEG GODT TIL RETTE PÅ 
SKOLEN VÅR.

Kjære elever og foresatte
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Hilsen Trude Mathiesen



1. trinn Suppetur til Elsterparken

1.trinn har vært på tur til Elsterparken. I forkant 
hadde vi i lekse å kutte opp ulike grønnsaker vi 
kunne ta med. Da vi kom fram kokte vi  
grønnsakssuppe på bålet.

Vi gikk i skogen, sa Helene
Vi gikk over en vei, sa Herman
Vi fikk nye venner, sa Ella
Vi tente bål, sa Alma Lovise
Vi lagde suppe. Suppa var så god at jeg har lyst til 
å spise opp alle restene, sa Albert og Sigmund
Jeg likte suppa, sa Sigurd Ø. E.
Jeg synes suppa var så god at jeg spiste nesten 
opp hele, sa Ellen
Jeg synes faktisk også at suppa var god, sa Olav
Vi lekte med kongler, sa Filip
Vi lekte skole, sa Alma
Vi lekte familie, sa Rachel

Jeg og Sigurd R. S., som er vennen min, lagde et 
bål. Men det brant ikke da, sa Mahmoud.
Jeg lekte at jeg fløy. Jeg klatra oppi treet, sa Mar-
cel.
Jeg lekte gjemsel med Louise, sa Vilde
Jeg hadde med kakao, sa Louise
Jeg lekte minecraft med Casper, sa Martin
Jeg og Martin lekte en minecraft-lek om Godzilla, 
sa Casper
Jeg fant fine bregner, sa Helene
Vi lekte i skogen, sa Filip
Vi bygde hus, sa Sigurd R. S.
Vi lekte sammen, sa Julius
Vi hadde det artig, sa Emil

2. trinn Dot day

På 2. trinn har vi utforsket vår kreativitet og skaperglede ved å feire "Dot day". I år lagde vi ballongprint 
på runde ark. En litt sølete, men veldig artig prosess! Alle fikk unike og flotte trykk. Se dem utenfor 
klasserommene våre i andre etasje.



4.trinn markerer Pride

I kunst og håndverk har 4.trinn laget en hjerteregnbue for å pynte i klasserommet. Vi har lært om Pride 
i samfunnsfag. Kongen sa dette i talen sin i 2016: 

"Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i 
hverandre." 

"Det er god stemning på trinnet. Det er 
gøyyyyy med Pride.Dette er tross alt den beste 
skolen i verden!!!!!"

"Her har vi fargelagt Pride flagg
for å markere Pride og at alle skal få lov til 
være seg selv."

"Dette er flagget som var i skolegården. Alle 
skolene i Trondheim hadde regnbueflagget  
i skolegården sin. "

Skrevet av Bernhard og Relja, 4. trinn

Kjøkkenhagen 5.trinn
Vi har hatt kjøkkenhagen i litt over et halvt år nå. Det 
har vært kjempegøy! Vi har dyrket masse  
forskjellige. Grønnsaker, urter, blomster og bær.

Vi startet med og fjerne ugress,  så begynte vi og så 
frø, inne i gamle melkekartonger. Vi vannet dem vel-
dig ofte. Når det ikke var så vått ute malte vi kassene 
kjøkenhagen hvite, mens vi stelte med frøene inne. 
Vi har plantet gulrøtter, poteter, neper, sukkererter, 
grønnkål, forskjellige blomster, chilli, tomater og mais.

Etter ca 2 uker så begynte det å spire i kassene. Når 
de ble store nok så plantet vi dem ute. Vi var ute og 
vannet dem ca annenhver dag. Innimellom der igjen 

luket vi i bedene. Vi var litt bekymret for plantene 
våre når vi skulle ut i sommerferie. Spesielt agurkene 
siden de trenger veldig mye vann, og må vannes ofte. 
Etter sommerferien var nesten alle plantene blitt fer-
dige. Solsikkene var blitt kjempehøy!

Det så ut som at alt hadde gått bra. Men agurkene 
var blitt ganske visne som vi hadde trodd. I tillegg til 
agurkene fikk vi ikke til jordbær. Nå har vi sanket inn 
grønnsakene, og det ble kjempebra. Vi skal lage noe 
på skolekjøkkenet av det som ble høstet. Vi gleder 
oss!

Skrevet av Karoline, Kasper og Tale fra 5.trinn 
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6. trinn lager levende historier med Creaza

På 6. trinn har vi i høst laget flere historier med det digitale læringsverktøyet Creaza, både i norsk og 
engelsk. Vi kan bruke Creaza til å lage historier på en annen måte enn på papir. Man kan lage  
karakterer og historien kan “leve” på en egen måte. Det er lett å bruke fantasien og være kreativ. Du 
kan animere, og blande vanlig tekst med effekter. Det er et veldig stort utvalg av effekter, bilder, lyder 
og karakterer. Det er så morsomt at vi lager våre egne historier hjemme også!

I norsken laget vi vår egen tolkning av “Ballongvisa”. Den handler om at jorda kan sammenlignes med 
en ballong, og på samme måte som en ballong kan jorda bli ødelagt om man ikke samarbeider om å ta 
vare på den. 

Høstdag fredag 30. september

Tradisjonen tro gjennomførte vi på den siste fredagen i september årets høstdag.
I et nydelig høstvær, med sol, skarp høstluft og skogen i flotte høstfarger, gikk elever og ansatte til 
topps på flere av bymarkas høydedrag så som Våttakammen, Geitfjellet og  Gråkallen bare for å nevne 
noen av turmålene.

Dagen ble en flott avsluttning på september..


