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SKOLEHVERDAGEN ER NÅ GODT I GANG UNDER TILNÆRMET NORMALE FORHOLD. 
DET Å HA EN NORMAL SKOLEDAG, BETYR MYE FOR ELEVER OG ANSATTE OG SIKKERT 
OGSÅ FORESATTE. SKOLEDAGENS LENGDE ER SOM VANLIG OG LÆREPLANER 
OG OPPLÆRINGSLOV FØLGES. LIKEVEL ER DET NOE SOM ER TILRETTELAGT PGA 
PANDEMIEN VI ER I. 

På Ila skole har vi en organisatorisk modell der vi ser 
hele trinnet under ett. Det betyr ingen faste klasser. Vi 
organiserer etter behov og aktivitet. Nå har vi kun hele 
trinnet samlet når de er ute. Inne er elevene i faste 
grupper. Lærerne og miljøarbeiderne kan gå mellom 
gruppene. Vi kan endre gruppene, men da først  
etter en helg. 

Foresatte er velkommen til å levere og hente barnet 
sitt på skolen. Vi er likevel fortsatt avhengig av at 
levering og henting skjer uten at voksne oppholder seg 
for lenge i bygget eller på skolegården.

For å kunne overholde de strenge koronatiltakene 
etter gjenåpning av skolen i vår, måtte vi ha mye 
uteskole. I evalueringen av denne perioden, var 
tilbakemeldingene både fra elever, foresatte og 
ansatte at uteskole var positivt. Fra oppstart nytt 
skoleår i august, har 1. til 4. trinn fast uteskoledag 
hver uke. 5. til 7. trinn har uteskoledag avhengig av 
hvilket tema de jobber med. Vi har nå startet med 
nye læreplaner, Kunnskapsløftet 20, der tverrfaglie 
tema og dybdelæring er sentralt. Vi blir utfordret til å 
se hvordan vi kan utnytte nærmiljøet og naturen inn i 
temaene vi jobber med.

Til vanlig gjennomfører vi foreldremøtene i løpet 
av september. I år har vi valgt å starte med kontakt
samtalene. Smittevernveilederen gir oss mulighet 
til å gjennomføre dem på skolen. 7. trinnet har hatt 
digitalt foreldremøte. De andre foreldremøtene vil bli 
gjennomført før jul.

I sommer og de første ukene av skoleåret, har vi hatt 
oppgradering av store deler av sokkelen, 1. etasje 
og deler av 4. etasje. 2. trinnet har fått ny garderobe 
i sokkelen og et nytt klasserom i 1. etasje. 6. og 7. 
trinnene har fått to nye grupperom i 4. etasje. Nå 
venter vi på å få garderobeskap der elevene på 6. og 7. 
kan henge fra seg klærne sine. Garderobeskapene vil 
står langs veggen i gangen.

Fra skolestart har 5. til 7. trinn oppmøte på morgenen 
i Ilaparken. Det ser ut til å fungere bra. Elevene sier de 
synes det er fint å møte opp der. Det er mer å gjøre for 
dem og jeg ser at mange leker på lekeapparatene. 1. 
trinn går rett inn til klasserommene sine på morgenen 
mens 2. til 4. møter i skolegården. Slik unngår vi 
trengsel og de lekeapparatene vi har, er mer tilgjengelig.

Jeg vil ønske alle en riktig fin høst og takk for innsatsen 
både fram til nå og fremover mot jul!



Her er en liten samtale med tre av de nye 
førsteklassingene.

Vi på 7. trinn har hatt livredning i sjøen. Vi har hatt det 
to ganger og skal gjøre det en gang i måneden helt fram 
til desember. Første gangen vi hadde livredning skulle vi 
bli vant til det kalde vannet å øve på å kaste ut livbøye 
og line. Andre gangen var det mye kaldere og sur vind. Vi 
skulle da svømme med redningsvest ut til en liten båt og 
komme oss opp i båten. Vi lærte også livredningshoppet. 
Etter vi hadde gjort det fikk vil velge om vi ville gjøre det 
en gang til uten redningsvest eller om vi ville bli dratt 
inn av en livbøye. I starten at det var veldig kaldt og man 
begynte å hyperventilere for å beholde varmen. Etter 
hvert begynte det og gå bedre med det kalde vannet. Når 
vi kom opp av vannet var det viktig å kunne skifte raskt 
sånn at vi fikk tilbake følelsen i diverse kroppsdeler. Etter 
en god del kalde fingre og tær fikk noen lov til og komme 
inn på skolen igjen og varme seg litt før vi fortsatte dagen 
med andre fag ute.

Hvorfor har vi livredning?
Vi har livredning for at vi skal vite hva vi skal gjøre hvis 
vi detter ut i vannet når det er kaldt, eller ser noen som 
trenger hjelp i vannet. Det er veldig viktig å vite hva man 
skal gjøre i sånne situasjoner. Det er fort å bli stresset 
og begynne å hyperventilere, og da kan det bli skikkelig 
farlig. Vi må også lære oss å ha nok klær. 

Visste du at?
Hvis du ser noen som har ligget i vannet er kald er det 
viktigste er å ta på plagg på hode av personen fordi ca 
75% av varmen du har i kroppen kommer ut av hodet.

Skrevet av Eirill, Mathias og Sofie, 7.trinn

Tanker rundt det å begynne på skolen

Livredning i sjøen

Noor: Æ glæda mæ litt til å begynne på skolen. 
Lyra:  Æ gruglæda mæ. Det var spennende å se plassen  
 min og hvem æ satt sammen med. Det var spenn   
 ende! Det å bli kjent med nye folk, som Sander.
Ciljan: Æ ble kjent med Wiktoria og Noor.
Noor:  Æ har blitt kjent med mange nye folk som Konrad,   
 Ciljan, Willum og mange andre.
Ciljan:  Det e artig å tegne!
Lyra:  Vi har lært bokstaven L og mange bokstava.
Ciljan:  Ikke hele alfabetet enda.
Noor:  O,L,I
Ciljan:  6 bokstava...nei 7! M også!
Lyra:  Vi har lært at land begynne på L
Noor:  Æ håper at vi kan være sammen med fadderan snart!
Ciljan:  Æ like ikke koronaviruset, og vil ikke tenk på det.
Noor:  Vi har lært at vi må være snille og rekke opp hånda.



Plastjakten er noe vi er med på for å få det bedre 
rundt oss. Vi plukket søppel og vi fant masse 
rart som egentlig ikke skal være i naturen. Vi 
plukket søppel i Iladalen og i Ilsvika. Vi fant mest 
godteripapir, snus og røyk. Vi fant også en ovn, 
et dekk, en pose med gammel mat, og en truse! 
Vi sorterte søppelet i bunker og kastet det i 
konteinerne etterpå. Til slutt registrerte vi det 
vi hadde funnet på nettsiden plastjakten.no 
og så fikk vi diplom. Dere burde prøve. Det 
var veldig gøy.

Emil, Eivor og Eline; 4. trinn

På 3.trinn har vi lært litt om "Pop art". Vi har studert flere 
kunstnere. Vi synes det er spennende med så mye farger 
og artige mønstre. På bildet har vi latt oss inspirere av 
den Brasilianske kunstneren Romero Britto. 

Vi samarbeidet om å lage hjerter med ulike mønstre,  
så fargela vi hvert vårt hjerte. 

Hilsen 3.trinn

Vi (jeg med min klasse) gikk til Våttakammen (Våtta
kammen er en toppen av et liten fjell). I Våttakammen 
ligger en  parkbenk for å se hele Trondheim (den fjerde 
største byen i Norge). Fra Våttakammen kan du se 
hele fjorden og Munkholmen.Munkholmen er en øy 
med et eldgammelt fengsel i fjorden nær Trondheim. 
Med klassen min,  ser jeg mange bjørketrær og mange 
sopper i skogen.  
 
Våttakammen er i Bymarka, et stort grønt område i 
Trøndelag (Trøndelag er en region i MidtNorge). Fra 
Våttakammen kan vi se den andre siden av fjorden. I 
Våttakammen lekte jeg mye med mine klassekamerater. 
Etterpå spiste vi mat. Klokka tolv var vi tilbake på skolen. 

Ferdig!  
 
Tekst laget av Milo Descrovi Mottak 2

3. trinn   Våttakammen 

Vi har vært med på Plastjakten  



Husk hjemmesida vår: www.trondheim.kommune.no/ila-skole

På onsdag 16 september dro gruppe nord og halve midt på 
sykkeltur til Ringve botaniske hage. Vi dro fra Ilaparken kl 8.30. 
Vi syklet på en lang rekke. Da vi kom frem spiste vi maten vår i 
et lite stabbur. Vi fikk en liten omvisning av en dame som jobbet 
der. Hun viste oss kjennetegn på furu, bjørk og gran. Etterpå 
gikk vi rundt andedammen og så på skulpturer skåret inn i 
tre. Etterpå gikk vi til stabburet og lekte sura. Senere pakket vi 
sakene våre og syklet tilbake til skolen. På vei hjem var det mye 
vind. Da vi syklet langs fjorden var det store bølger. Det var en 
super sykkeltur! I morgen skal også sør og andre halve midt på 
sykkeltur.  ; )  Skrevet av Anna Rosie og Selma på 6. trinn.                      

På tirsdag 15 september var 6. trinn i Nidarosdomen og fikk 
omvisning rundt i kirken, og fikk lære om Nidarosdomen og 
alle de skjulte gangene og rommene. Når vi kom inn domen, 
fikk vi lære om Olav den Hellige. Olav ble først begravd, der 
domen nå står, i sagflis. Etterpå ble det bygd en trekirke 
over gravplassen hans. Og etter ca.100 år ble den gamle 
trekirka revet og de skulle prøve og åpne graven til Olav. Ifølge 
legenden så fant de han med masse hår som hadde vokst og 
fremdeles rennende blod han så helt lik ut som da han døde 
ved slaget på Stiklestad. De la han tilbake og gravla han på 
nytt og bygde en steinkirke. Etter 100 nye år ble det utvidet 
og ble til domen vi kjenner i dag. Domen ble også brukt som 
tilfluktssted for motstandsbevegelsen i 2. verdenskrig. Det 
finnes mange hemmelige ganger i kirken som er funnet, men 
det er fortsatt mange rom som ikke er utforsket. Vi fikk også 
høre på orgelmusikk, det er tre orgel i domen. Ett er nytt og 
stort, et annet er lite og gammelt,  og det siste er gjemt i hele 
hovedrommet i Nidarosdomen. Skrevet av Benjamin B og Ludvik 

Intervju med 5. og 1. klassinger om hvordan det er 
og være fadder/fadderbarn i korona. Mari, Margit 
og Viktor i 1.

Hvordan er det å ikke kunne møte fadder
barna? Jeg synes det er veldig dumt. Og jeg har 
veldig lyst til og møte dem! Jeg håper vi kan finne 
en løsning der vi kanskje kan møte dem over nett. 
sa Tiril

Hva gleder du deg mest til når du får møte dem 
etter corona? Jeg gleder meg til å gå på turer med 
dem å leke med dem. Men det jeg gleder meg mest 
til er og få klemme dem når corona er over:),  
svarte Asbjørg

Hva er det verste med å ikke kunne møte fadder
barna? At jeg ikke får snakke og leke med dem. Og 
at jeg ikke får gå på tur med dem, sier Fedha

Intervju med førsteklassinger: 
Hvordan er det å ha faddere uten å få møte 
dem? Det er fint, men jeg håper vi kan få møte dem 
etter korona. Det var fint å få fadderbrev, og det var 
noen som hadde tegnet en regnbue med masse 
farger, fortalte Mari. Det er bra og ha faddere, men 
jeg har veldig lyst til å møte dem! Det var fint å få 
fadderbrev, sa Margit. Det er fint å vite at vi har 
faddere, men jeg håper vi får møte dem! Det var 
bra å få fadderbrev syns jeg, sa Viktor.

Hva gleder dere dere til å gjøre med fadderne? 
Jeg gleder meg til å ha det koselig med dem og leke 
med dem, sier Mari.  Jeg gleder meg til å lese med 
dem og leke med dem, sier Margit. Jeg gleder meg til 
å leke med dem og gå på turer med dem, sier Viktor.

Skrevet av Tiril, Asbjørg og Fedha

Sykkeltur

Nidarosdomen

Fadder uten  
fadderbarn


