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Hilsen Trude Mathiesen

SKOLEDAGEN TOK EN BRÅ VENDING 12. MARS. DA STENGTE ALLE LANDETS SKOLER. 
I LØPET AV ÉN HELG, DIGITALISERTE VI ALL UNDERVISNING. MANGE LÅNTE SKOLENS 
CHROMEBOOKS. HJEMMEUNDERVISNINGEN TOK ETTERHVERT EN TYDELIGERE FORM 
OG MYE FUNGERTE VELDIG BRA.

Vi fikk et nytt skifte 27. april. Da åpnet skolen for 1. 
til 4. trinn. Alle mottaksklassene våre åpnet også. Vi 
gledet oss veldig til å få ungene tilbake på skolen. Men 
nå også en annerledes skolehverdag. Vi laget kohorter, 
avgrenset skolegården slik at hver gruppe hadde sitt 
område, skoledagen ble noe kortere enn til vanlig 
og ungene begynte til ulike tidspunkt. Det ble mye 
håndvasking, avstandsmåling, begrensninger på hvem 
ungene kunne være sammen med, én og samme lærer 
hver dag. Det ble uteskole annenhver dag. Været var 
elendig, det snødde, regnet, blåste, men av og til stakk 
sola fram. Uteskole/inneskole gikk seg også etterhvert 
godt til.

13. mai kunne vi ønske 5. til 7. trinnet tilbake. Nye 
grupper, turdager, inneskoledager, vasking og avstand 
gjaldt fortsatt. Fortsatt dårlig vær og ikke et grønt løv 
på trærne. Likevel begynte både voksne og unger på Ila 
nå å få fin farge i kinnene. Det vises at de er ute! 

SFO har også faste grupper og voksne der vi får det 
til. Vi har måttet la grupper dele rom, men prøver å 
holde avstand mellom gruppene. Smitteverveilederen 
gir oss mulighet til det. SFO har hatt et begrenset 
åpningstilbud. Vi har hatt ordinær åpning for barn av 
foreldre i samfunns  kritiske yrker og mer sårbare barn 
som trenger å være på skolen.

Hjemmeskolen fungerte bra for mange av ungene våre. 
De fikk ro og tid til skolearbeidet sitt. Mange hadde 
ekstra nær kontakt med læreren sin. Nå ser jeg at for 
de fleste har det vært veldig godt å komme tilbake og 
treffe venner og lærere. Ungene har vært fantastisk 
flinke til å forholde seg til alle nye regler og at de er i 
faste og nye grupper. 

Det ble dessverre ikke noe 17. mai feiring, ingen 
mulighet til å gå først i barnetoget, som vi jo skulle. Vi 
har måttet utsette 250-årsjubileet vårt til neste år. Det 
blir en litt annerledes avslutning for 7. trinnet, men vi 
skal få takket dem skikkelig av. Førskoledagene er avlyst. 

Jeg vil takke alle foresatte for tålmodighet og 
imøtekommenhet i denne perioden. Jeg vet vi har 
sendt ut mye informasjon, at det kanskje har vært mer 
enn nok enkelte gang. Jeg vil spesielt takke Øyvind, 
Hedda, Ingvild og Hilde i brukerrådet som har, på kort 
varsel, hatt ukentlige møter med meg. Det har vært en 
veldig støtte i arbeidet.

1. skoledag til høsten er mandag 17. august. Hvordan 
det blir da, gjenstår å se... Jeg vil takke alle elevene på 
7. trinn for årene på Ila skole og ønsker dere lykke til på 
ungdomsskolen. God sommer!



I mottak 2 har vi jobbet med temaet 
Eventyr etter at vi kom tilbake på skolen. Her 
har vi fordypet oss i spennende fortellinger om prinsesser 
og prinser, troll og hekser, ulver og griser, og konger og 
slott! En veldig eventyrlig og morsom måte å lære seg 
nye ord og begreper på samtidig som vi får innblikk i 
norsk kulturtradisjon. Det er også mye kjent med eventyr 
for alle barn fra forskjellige land, nemlig den muntlige 
fortellertradisjonen og flere av eventyrene finnes jo over 
hele verden, med små variasjoner. Artig å sammenligne 
de! Vi har tegnet og laget våre egne troll, monstre og 
prinsesser!

Vi møtte opp på på gressplenen øverst i Steinberget som vanlig. I 
dag skulle 5. trinn til Dyrborgskogen å sette opp camp. Vi hadde med 
hengekøyer og presenninger. Vi delte oss i grupper å prøvde å finne en 
bra plass for camp. Alle gruppene fant en plass hver hvor de kunne sette 
opp en camp. Vi begynte å sette opp hengekøyer. Vi lagde kule økser 
og hakker og vi spiste mat i campen vår. Det var litt sol og litt overskyet 
men fortsatt ganske varmt. På slutten fikk vi krone-is så vi koste oss med 
det. Vi hadde det fint og artig, alle elevene var fornøyde (særlig med is!) 
Her kan du se noen bilder fra turen:

Eventyr som tema

Campingtur i dyrborgskogen



Vi tok saken i egne hender og lagde et minst 80 meter 
langt tog hvor alle holdt i turtauet med den ene hånda 
og viftet med flagget med den andre. Heldige som vi var 
kunne lærerne Tara og Ole spille trommer!!  Etter vårt 
lange, lille tog rundt kvartalet på Ila, fikk hver gruppe 

i løpet av dagen nyte is, potetløp, sekkeløp, og andre 
17.mai leker inne. Vi avsluttet med å lage vårt eget 
gresshode! Ble de ikke fine? Nå har de fått hår!! 😀 

Hurra for Norge! � 

1.trinn har de siste ukene hatt fem turmål! Her har elever på 1.trinn skrevet om de ulike turene og hva de har gjort der. 

“Theisendammen” Skrevet av 
Eirill Engvik Øvsthus

“Ilsvika” skrevet av 
Hanna Belboe Sivertsen 

“Elsterparken” Skrevet av Live 
Johanna Hillevi Wexels Riser

“Olaskogen” Skrevet av Oline 
Randli Elden

Våre 5 grupper har i løpet av 5 
uker hatt 5 ulike turmål: Ilsvika, 
Elsterparken, Iladalen, Olaskogen og 
Teisendammen - men en avstikker 
til Møllebakken. Vi har sett på livet 
i fjæra og bygget i sanden, sanket 
bjørkesaft, undersøkt hula og poppet 
popcorn på grillen, spikket pil og bue 
og spyd, laget barkebåter, bygget 
snømenn og hytter, lært om fugler, 
trær og planter; og til og med lært 
litt regning, lesing og skriving på 
turen! Vi synes uteskole er tipp topp 
tommeln opp! Hilsen 1.trinn

Ilaposten 1.trinn

Vår første 17.mai

Uteskole på 1.trinn.



Husk hjemmesida vår: www.trondheim.kommune.no/ila-skole
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Jeg synes skoledagene er ganske annerledes nå enn før, 
men de er også veldig morsomme! 

Først må jeg gå inn porten bak i stedet for porten foran, 
men det går egentlig ganske bra. Vi må også vaske 
hendene etter mat, før mat, før vi skal ut, etter vi har 
vært ute, når vi kommer inn tidlig på dagen og når 
skoledagen er over. 

Hvis jeg må låne vekk en blyantspisser eller lignende, 
må læreren vaske over med sprit etterpå. Pultene må 
også rengjøres. De må også vaske tastaturet på alle 
Chromebookene.  

Min gruppe er mye mindre nå enn den var før, men alle 
vennene mine er der og det synes jeg er veldig gøy. Før 
var vi ca. 22, mens nå er vi 13. 

Det som er mest annerledes er uteskole og friminutt i 
Ilaparken. Skolegården er også delt inn i ulike deler så 
ikke 1. klassingene smitter 2 og 3. klassingene. Jeg går i 
fjerde så vi har friminutt i Ilaparken i stedet. 

Jeg savner skolegården litt, og at jeg ikke kan leke med 
hvem som helst lenger. Det som er litt bedre er uteskole, 
og jeg håper at vi kan fortsette med det etter korona. 

- Alma Sofie, 4. trinn -

Min nye skoledag


