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PLASTDUGNADEN
Hele skolen har i vår gjort en hederlig innsats ved å delta på Plastdugnaden 2018. Denne
aksjonen er arrangert av Sparebank 1 SMN. Det gikk ut på å plukke søppel, både plast og
annet avfall. Elevene har plukket i regi av skolen, hvor de har gått i fjæra, langs veiene, ved
elva og andre områder rundt skolen. Men flere elever har også plukket søppel i nærheten av
der de bor.
Igjennom dette arbeidet har vi dessverre gjort oss erfaringer om hvor mye søppel som blir
kastet i naturen. Vi har plukket veldig mye plast og brusflasker/bokser. I tillegg til mye, mye
annet, deriblant en mikrobølgeovn.
Til sammen fylte elever og lærere i alt 37 søppelsekker, som vi har levert på Hamos. Litt av
motivasjonen for elevene var nok også at de vil få kr. 100 per sekk. Enda er det ikke bestemt
hva disse pengene skal brukes til, det skal elevene selv få være med å avgjøre.
Takk til Aunlia Vel og andre som hjalp oss med å plukke plast.

7. klasse har plukket ved elva og nedover mot Krokstad.

Representanter fra elevrådet i barne- og ungdomsskolen

1. og 2. har plukket i fjæra

GRØNNSAKHAGE, VEKSTKASSER OG BLOMSTERKASSE
Skolen har denne våren startet et prosjekt med grønnsakhage. På baksiden av barneskolen har
vi opparbeidet en åkerlapp hvor vi håper vi til høsten kan høste flere ulike grønnsaker.
Elevene har bidratt helt fra starten med planleggingen; både størrelse på grønnsakhagen,
hvilke sorter vi skal dyrke og med å bearbeide jorda. Vi har fått naturgjødsel som vi har tilført
jorda, slik at grønnsakene våre får nok næring. Vi har satt potet og sådd gulrot, sukkererter,
salat, spinat, rødbete, purreløk og blomkål. Det blir spennende å se hva vi kan lage av alle
grønnsakene vi får dyrket fram!
I tillegg til grønnsakhagen har elever snekret flotte vekstkasser i arbeidslivsfag som skolen
dyrker urter som gressløk, persille og oregano i. I tillegg har vi en vekstkasse som vi dyrker
jordbær i. Disse står i nærheten av skolekjøkkenet, slik at vi kan bruke urtene når vi lager mat.
Elevene har også laget en flott blomsterkasse rundt lønnetreet i skolegården hvor vi har
plantet ut stemor.
Vi har også hatt et spennende prosjekt med tomatdyrking. Vi har skjært tomater i skiver, og
disse tomatskivene la vi i jorda. Nå har det kommet mange flotte tomatplanter, og vi har sett
at resten av tomatskiven er brutt ned og blitt til jord. Forhåpentligvis får vi egendyrkede
tomater når vi kommer tilbake fra sommerferien.
Det er mye læring i både grønnsakhagen, med vekstkassene og med tomatdyrkingen. Vi er
spente på å se når vi kommer tilbake på skolen til høsten hvordan det bittelille frøet vi puttet i
jorda har blitt til en flott grønnsak som vi kan spise, eller hvordan den ene poteten vi satt i
jorda har blitt til mange nye poteter. Det er veldig lærerikt å få se og gjøre dette i praksis!

Grønnsakhagen vår

Det begynner å spire i vekstkassene våre

BADING I ELVA
Med uvanlig varmt og fint vær i mai, har vi fått en skikkelig forsmak på sommeren. Dette har
igjen ført til gode badetemperaturer, og elever som føler for å ta seg en dukkert. Da er det flott
at vi har muligheten til å dra ned til elva og få avkjølt oss.

Her er det guttene i 7. klasse som tar seg et
bad på slutten av en varm skoledag 

DYRENE I HAKKEBAKKESKOGEN.
I uke 23 og 24 hadde 5. og 6. klasse tre forestillinger med Hakkebakkeskogen. Før vi kom så
langt hadde vi flere uker med øving på replikker, sanger og laging av ører og nebb. Det var
mange replikker å lære seg utenat, og man måtte huske på hvor man skulle bevege seg.
Samarbeidet var derfor veldig viktig.
Endelig kunne elevene vise frem det de hadde øvd på. Publikum fikk se hvordan Mikkel rev
ble narret av de andre dyrene i skogen. Både Klatremus og Morten skogmus slapp unna og ble
heldigvis ikke spist av reven. Spenningen ble stor da reven skulle smake på de
«dobbeltpepprede» pepperkakene som bakergutten hadde laget. Han fikk nok som fortjent. Til
slutt sang alle pepperkakebakevisa.

IDRETTSDAG FOR 5.-7.

Den 12. juni var det duket for idrettsdag på Krokstadøra. Denne dagen fikk vi besøk av
mellomtrinnet på Ven også, og tilsammen var vi ca. 30 spreke og positive elever som var
klare for en aktiv skoledag.
Øvelsene for dagen var: kast med liten ball, lengdehopp, 60-meter, løp på idealtid og tilslutt
fotballcup.
Etter første økt var det anledning til å kjøpe seg pølse med brød, samt å få seg en god pause.
Da langfriminuttet var over, ble det fotballcup hvor vi fikk god hjelp fra elever i 9. som stilte
som dommere.
Det ble en dag med mye aktivitet og veldig god innsats på alle sammen, og dagen ble rundet
av med en velfortjent is. 

KLASSETUR TIL SCARBOROUGH
10. trinn dro i april på Aa skoles tradisjonelle klassetur til Scarborough i England. Etter å ha
spart opp penger i tre år på ungdomsskolen, der ulike oppdrag, dugnader og salg av diverse
varer har vært inntektskilde, var det tid for å dra til England i vikingenes fotspor.

Dag 1

Avreise fra Trondheim til London. Natta ble tilbrakt på Gatwick Travelodge.

Dag 2

Etter en tidlig frokost på Travelodgen dro vi inn til London for en dag med sightseeing og
shopping før turen gikk videre med tog til Scarborough for å møte vertsfamiliene.

Dag 3

Tid for å bli bedre kjent med byen Scarborough og grundige undervisningstimer med Kate og
Mick.

Dag 4

Dag fire gikk med til å besøke byen York, eller Jorvik som vikingene kalte den. Her ble det
tid til byvandring med mye historieundervisning fra Kate, kirkebesøk, shopping og besøk til
Jorvik vikingmuseum.

Dag 5

På den femte dagen dro vi med toget til byen Hull for å dra til akvariet The Deep og Museums
Quarter. Det ble også tid til litt shopping i Hull, til glede for mange.

Dag 6

På vår nest siste dag før avreisedagen, dro vi på busstur for å få med oss flere severdigheter.
Vi var innom fornøyelsesparken Flamingoland før vi dro videre til «Aidensfield» som ligger i
Goathland. Videre dro vi til Whitby for litt mer shopping og sightseeing. Vi var også innom
Robin Hoods Bay før vi dro tilbake til Scarborough.

Dag 7

Avreisedag. Tidlig avreise fra Scarborough til York for togbytte videre til London. Turen inn
til Gatwick for flyturen hjem gikk bra, men utsatt fly på Gardermoen til Værnes gjorde
hjemturen lengre enn planlagt, men alt i alt hadde vi en veldig lærerik og fin tur ingen ville ha
vært foruten.

TURDAG FOR SMÅTRINNET VED KROKSTADØRA, VEN OG
HEMNSKJELA SKOLE

8. juni møtte 1. og 2. klasse ved Aa skole, flere elever fra Ven og Hemnskjela for turdag.
Første del av dagen ble tilbragt i Selnesbugen med bli-kjent lek, fargeaktivitet og frilek i
fjæra. Etter denne økten gikk vi til Ven skole for is-spising ved langbord og enda mer leking.
Sosial og innholdsrik dag.

FJELLTUR FOR 7.-9. KLASSE
Vårens fjelltur var av det lengre og tyngre slaget. Vi gikk opp bratta fra Vuttudalen til Pålen,
og videre opp til Snillfjords høyeste topp, Gråurda, før vi til slutt kunne ta fatt på
nedstigningen mot Langtjønna. Underveis i løypa gikk vi i samla tropp – både sjuende,
åttende og niende klasse, hvor vi tok mange og lange pauser. Vi ankom camp-området
kl. 16.30 med slitne og trette bein, men også med en god porsjon mestringsfølelse.
Vi rakk å sette opp telt og lavvo før den varslede vinden satte inn. Med vindens inntog måtte
vi samle store steiner som ekstra sikkerhet rundt telt og lavvo.
Vinden satte likevel ingen stopper for fisking, lek og sosialisering. I tradisjon tro var det også
et par elever som fikk tatt et par svømmetak i tjønna.
Neste dag gikk vi ned til Ven skole hvor vi fikk slappe av og spille ball mens vi ventet på
skyssen hjem.

Pause med utsikt utover Vuttudalen.

Ny pause etter å ha gjort oss ferdig med det bratteste partiet.

Her er alle i samla tropp ved varden på Gråurda (791 moh.).

Lunsjpause og en runde med quiz/rebus ved Sætervatnet før vi går ned til Ven skole.

BRUK AV IPAD I 2. KLASSE
2. klassen har jobbet en del i BookCreator på iPad, noe de nå behersker veldig bra! De har
skrevet om ulike tema bl.a. selvportrett, turer de har vært på og andre ting de er interessert i.
Stor bokstav i begynnelsen av en setning og i navn er ett av læringsmåla vi har hatt fokus på.
Elevene har vært veldig motiverte i arbeidet, noe som nok skyldes at det er lettere å rette opp
digitalt enn med vanlig viskelær. Etter hvert ble det også lite å rette opp 

TAKK FOR MEG 
Jeg har nå sagt opp som rektor ved Aa skole, og fra høsten av vil jeg fortsette å være vanlig
lærer. Det har jeg også vært inneværende skoleår, etter en tids sykemelding.
Jeg vil også ønske Sussann masse lykke til i jobben som rektor!
Hilsen gammelrektor Vigdis

AVSLUTNING FOR 10. TRINN
Torsdag 21. juni var gymsalen pyntet til fest for årets avgangskull. Tradisjonen tro var det
mye god mat, kaffe og kaker. Ordfører John Lernes var kveldens hovedtaler. Det ble også
holdt tale av elever, foreldre, kontaktlærer og kommunalsjef oppvekst.
Etter at gaver og blomster var delt ut var det tid for vitnemålsutdeling og fotografering, som
avslutning på en fin kveld.
Lykke til videre alle sammen 

AKTIVITETSKALENDER:
16.08.18

Første skoledag etter sommerferien.

Krokstadøra oppvekstsenter, Aa skole ønsker alle en avslappende
og fin sommerferie.
Velkommen tilbake i august 

