
Kjære elever og foresatte

ILAPOSTENDesember 2022

Hilsen Trude Mathiesen

Trondheim kommune skal oppgradere strekningen 
Nordre Ilevollen - Kongens gate. Det blir bl a nye 
trikkespor, nye bussholdeplasser, ny gatebelysning 
og oppgradering av veien. Anleggsarbeidene blir 
gjennomført etappevis slik at man kan holde så mye 
som mulig av området åpnet for trafikk og ferdsel 
mens arbeidene pågår. Målet med oppgraderingen 
er at det skal bli bedre å ferdes i området for alle. 
Tilrigging, etablering av provisoriske holdeplasser 
og forberedende gravearbeider starter nå i 
desember. For ytterligere informasjon underveis 
i prosjektet, er det laget en egen  nettside: 
Gateprosjekt Nordre Ilevollen.

Jeg vil benytte anledningen til å gratulere elever 
og foresatte som har gjennomført First Lego 
League og gjorde det så bra! Jeg vil også gratulere 
5. trinnet som deltok i markeringa av FNs 
barnekonvensjonsdag  og vant prisen for beste 
plan mot matsvinn. Les mer i denne utgaven av 
Ilaposten.

Første skoledag etter jul er mandag 2. januar.
Jeg ønsker alle en riktig god jul!

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE.

ETTER EN NYDELIG OG SOLFYLT NOVEMBER, ER VI NÅ GODT INNE I DESEMBER. TIL MANGE UNGERS 
GLEDE HAR DET KOMMET SNØ OG KANSKJE BLIR DET HVIT JUL OGSÅ I ÅR.

DET FOREGÅR MANGE AKTIVITETER PÅ SKOLEN I FØRJULSTIDA OG FLERE TRINN INVITERER TIL 
ADVENTSFROKOST. TREDJETRINNET HAR SATT OPP EN HERLIG FORESTILLING OM SKOLEDAGEN 
SIN. 9. DESEMBER BLIR DET GANG RUNDT JULETREET. 13. DESEMBER GÅR SJETTETRINNET LUCIA 
GJENNOM SKOLEN OG DELER UT LUSSEKATTER TIL BARN OG VOKSNE. 14. OG 15. DESEMBER HAR VI 
RØDDAG, SKOLENS FELLES JULEVERKSTED. 20. DESEMBER ARRANGERER 7. TRINN JULEGUDSTJENESTE 
I ILA KIRKE OG 5. TRINN LYSFEST MED BLIKK PÅ TRADISJONER I ULIKE KULTURER PÅ SKOLEN. SISTE 
SKOLEDAG ER 21. DESEMBER. DA HAR VI SAMLINGSSTUND MED INNSLAG FRA ALLE ÅRSTRINNENE.



1.trinn - Grøt til Ilanissen

I et tykt teppe av hvit, ny snø tramper en flokk 
forventningsfulle 1. trinns elever avgårde i 
morgenmørket. De hvisker ivrig om det som snart skal 
skje nede ved Ilabekken. Nissen skal nemlig få grøt av 
oss i dag! 

Selveste Ilanissen får grøt hvert år i desember av snille 
barn fra Ila skole. En stor skål med varm og deilig 
grøt settes ned på trappa foran det røde huset mens 
alle barna venter på andre sida av bekken. For nissen 

han er litt sky, så vi kan ikke komme for nære. Det er 
spennende og vente! Kommer han da tro? Vi prøver å 
lokke han frem med favorittlåta “På låven sitter nissen”. 
Joda, etter ei lita stund kommer det en lutrygga nisse 
rundt hjørne på huset. Han ser seg litt rundt før han 
tusler bort til trappa og grøten som venter på han. Han 
blir fornøyd, det vet vi, for han vinker og smiler til oss 
der vi står og vinker tilbake! Så tusler nissen tilbake 
rundt hushjørnet og snart snør sporene igjen etter han. 
En herlig desembermorgen på 1. trinn!

First Lego League (FLL) er en kunnskapskonkurranse for 
barn mellom 10 og 16 år. Den består av et innovativt 
prosjekt og en robotkonkurranse. Team Ila gjorde det 
så bra at vi vant den regionale finalen i Trondheim og 
kom på 3. plass i Skandinavia i robotkjøring.

Team Ila besto av 10 elever fra 6. trinn og én fra 4. 
trinn. Vi er medlemmer av Ila teknoklubb, der vi møtes 
i fritiden for å ha det gøy med teknologi. Teknoklubben 
drives av Bojana som har hjulpet oss veldig mye med 
forberedelse til FLL. 

Årets FLL tema var energi. I det innovative prosjektet 
ønsket vi å finne en ny måte å lage energi på, siden det 
er for mye miljøfiendtlig utslipp i verden. Vår idé er en 
lekeplass som lager strøm når man leker på den. Vi har 
valgt lekeplassen fordi alle kunne være med å komme 
på nye ideer til den. Når man leker på de forskjellige 
lekeapparatene genererer de strøm som kan brukes 
til for eksempel belysning og lading av telefon. Det er 
også solcellepanel på lekeplassen. Strømmen som er 
til overs går til strømnettet. Vi har laget en modell av 
lekeplassen i lego og det var veldig gøy.
Robotkonkurransen handlet om å samle og levere 
energienheter på en robotbane. Vi begynte med å lage 
én robot hver som kunne gjøre minst et oppdrag. Vi 
brukte da ideene fra de forskjellige robotene til å lage 
en robot som kunne gjøre ganske mange oppdrag. Etter 
flere forbedringer kom vi frem til roboten som vi brukte 
på konkurransen. Den har fire verktøy, to dytteverktøy 
for å samle energienheter, et sklieverktøy for å levere 
dem, og et hovedverktøy som brukes til alt annet.

FLL-konkurransen består av tre presentasjoner og 
robotkjøring. Den første presentasjonen handler om 
det innovative prosjektet, den andre om teknologi 
(robotdesign og -programmering), og den tredje om 
FLLs kjerneverdier (oppdagelse, innovasjon, innvirkning, 
inkludering, lagarbeid, moro) og markedsføring. I 
robotkjøring er det tre innledende kamper, der bare 
den beste telles. Etter det er det kvartfinale, semifinale 
og finale. 

Vi ville gjøre den siste presentasjonen litt annerledes, 
og valgte derfor å lage en video. Vi filmet alle på 
laget som presenterte seg selv og hva de gjorde. 
Deretter intervjuet vi hverandre der vi fortalte om 
robotkjøringen og prosjektet med lekeplassen. Til slutt 
klippet vi videoen sammen og la til tekst og musikk. Det 
var veldig gøy å lage filmen. Det vanskeligste var å få 
den kort nok! 
Vi hadde det veldig gøy med First Lego League, spesielt 
når vi klarte vanskelige oppgaver på robotkjøringer eller 
ble ferdige med presentasjoner. Men det gøyeste var 
kanskje å vinne den regionale finalen i Trondheim og 
komme videre  til skandinavisk finale i Oslo. Vi kunne 
nesten ikke tro det! 

Da vi kom fram til Oslo var mange ganske slitne, så det 
var fint at vi var invitert på feiring med pizza, is og kake 
hos Lær Kidsa Koding. På selve konkurransedagen dro vi 
til Equinor der vi hadde robotkjøring og presentasjoner. 
Vi kom til tredjeplass i robotkjøring, men dessverre ikke 
videre til finalen.

Team Ila ble First Lego League Champions



Juleverksted på mottak

Mottak 1, Mottak 2 og  Mottak 3 hadde  
juleaktiviteter. Vi hadd gjøre pepperkake vi 

hadd å sying, å lage julekurver.
Det var veldig gøy og bra.

skrevet av Jackson, mottak 2
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Fjerde trinn oppsummerer høsten 2022 

Jeg har lært å gange på flere måter.
Jeg har lært og skrive fullstendige setninger 

med punktum og stor bokstav.
We have had vocabulary tests. 

Vi har sydd julehjerter til pynt i juletre.

Skrevet av Isabel 

Jeg har lært mye om ganging i matematik-
ken. Det var gøy å ake på Skansen. 

Jeg har lært masse i norsken som å skrive 
pent. I krle har jeg lært om Ganesa.

Vi har også vært i Olaskogen og samlet kon-
gler. Jeg og vennene mine har lagd en snø-

mann. Vi har lagd ting i kunst og håndverken 
vi har lagd julehjerter og vi har  lagd oss selv 
i Minecraft. Vi har hatt juleverksted og syd da 

ble jeg litt bedre til og sy. Vi har hatt trinn-
møte og sunget bursdagssang. 

Skrevet av Iben

Vi har lært om solsystemet i naturfagen. Vi 
har lært å ta stor og liten bokstav og punk-
tum, utropstegn og spørsmålstegn. Vi lærer 
om ganging og geometri i matematikken. Vi 
lærer om buddhismen i krle. Vi øver på santa 
lucia på adventsstund. Vi øver på sanger på 
musikk. Vi lager ting i kunst og håndverk. På 
sfo så lager vi julepynt. På tur så lærer vi og 
lage ting fra naturen.I naturfagen så har vi 
lært om solen, jorden, merkur, venus, mars, 

jupiter, saturn, uranus og neptun. Vi har lært 
å være venner i gymmen.

Skrevet av Dylan


