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Fjelltur for ungdomsskolen 22.8.-23.08.
Høstens fjelltur for 8.-10. gikk til flotte områder ved Vuttudalen denne gangen. Vi startet ved
Vuttudalssetra torsdag, og fulgte merkede turløyper. Til tross for en bratt og litt krevende
trase i starten av turen, var elevene dyktige og ved godt mot. Vi rastet på toppen før vi kom til
Høystakken, som var vårt første delmål.
Dessverre var vi uheldige og hadde nærkontakt med hoggorm, som førte til at en elev måtte
fraktes til St.Olav med luftambulanse. Men det hele var nokså udramatisk og det gikk bra.
Godt å se at systemet fungerer og hjelpen kommer raskt.
Videre fra Høystakken gikk vi i retning Vuttudalsmannen. Vi kom ned til Litjvatnet på
ettermiddagen, og etter litt rådslagning ble vi enige om å slå leir der, og ikke gå til Fiskløysa,
som egentlig var planen. Her ble det fisking, bålkos, og tid til sosialt samvær.
Fredag fulgte vi plana og gikk opp mot Fiskløysa, over til Skottstøet og ned til Vuttudalen.
Nok en gang var humøret og innsatsen på topp, og vi fikk en flott tur i flott vær, på områder
som nesten ingen av oss hadde vært før.

Bli-kjent-dag
23. august hadde barneskolen bli-kjent-dag. Vi startet dagen ute i skolegården der elevene ble
delt inn i grupper. Oppdraget var å finne bokstaver som var gjemt rundt omkring på skolens
område. Gruppene hadde bare et kart som viste hvor bokstavlappene lå. Samarbeidet i gruppa
var viktig for å få det til. Bokstavene var godt gjemt. Men utstyrt med spader og godt
engasjement og nysgjerrighet klarte elevene dette fint. Da de hadde funnet bokstavene skulle
de sette de sammen til et ord. Etter å ha stokket om flere ganger på bokstavene fant de etter
hvert ut at ordet var vennskap, noe som passet veldig fint. Etter god innsats i skolegården gikk
vi ned til paviljongen. Der ble det klart for å grille på bål. Etter litt bålmat og kos, var det tid
for å utforske fjæra. Noen fikk til og med badet. Elevene var i full aktivitet både med
utforsking av dyrelivet i fjæra og bygging med rekved. Ingen tvil om at stor kreativitet
blomstret!

Bytur for ungdomsskolen
I september dro hele ungdomsskolen til Trondheim i forbindelse med ei ny utstilling med
undervisningsopplegg på Justismuseet. «Kampen om Alta» var temaet, og elevene ble kjent
med kampen mot Altautbyggingen gjennom video, bilder og gjenstander. Begrepet «sivil
ulydighet» ble grunnlag for diskusjon
og refleksjon i elevgruppa.
Mens vi var på Justismuseet, fikk vi
også muligheten til å se på andre
utstillinger omkring temaet lov og rett.
Her så vi blant annet ulike gjenstander
fra tida det var brennevinsforbud i
Norge, politiuniformer gjennom tidene,
og en egen utstilling av andre
verdenskrig i Norge.
I etterkant av museumsbesøket ble
elevene sendt ut med et kart for å finne
og ta bilde av ulike gjenstander/statuer
rundt omkring på Ila.

Katarina Barruk

I høst fikk ungdomsskolen besøk av Katarina Barruk og hennes musikere. Hun fortalte og
joiket om hvordan det var å vokse opp i et svensk samfunn med en samisk identitet, og hennes
kamp for det umesamiske språket, som er utrydningstruet.

Kodeløypa NTNU
Tirsdag 1. oktober fikk 10.-klassingene utforske koding gjennom Kodeløypa, NTNU.
Opplegget er laget av IT-studenter, og er et av flere opplegg som er ment for å øke interessen
for realfagene.
Dagen ble delt mellom to opplegg. Det første opplegget gikk ut på å følge en bruksanvisning,
der de skulle få en robot til å utføre bestemte bevegelser. Siste del av dagen designet de egne
dataspill, og gruppene testet ut hverandre sine spill til slutt.

Friluftslivets uke
Torsdag 6. september markerte vi friluftslivets dag, hvor elevene i natur, miljø og friluftsliv
inviterte 1.-7. klasse til ulike aktiviteter, og litt servering. Siden været ikke helt var på vår
side, valgte vi å være ute på skolens område, og ta serveringa inne på skolekjøkkenet.
Elevene ble delt inn i grupper, og holdt blant annet på med sura, bygging av sandslott og
diverse andre leker. Etterpå fikk alle servert innbakt pølse og saft. Selv om været var dårlig,
var alle, både de som hadde ansvaret for opplegget, samt de inviterte og godt fornøyd.

Blå framtid?
I regi av Ungt entreprenørskap Trøndelag fikk elever på 10. trinn muligheten til å være med
på innovasjonscamp ved Guri Kunna videregående skole. 60 ungdommer fra Trøndelag
møttes for å konkurrere og for å få et innblikk i den blå næringen. Elevene fikk i oppgave å
løse reelle problemer som eksisterer i næringen i dag.
Dagen startet på Sandstad med at elevene ble fraktet ut med ribb ut til Lerøys anlegg på
Skogsøya ved Sunde. Etter omvisningen på oppdrettsanlegget gikk turen til Lerøys nye slakteog foredlingsfabrikk på Jøsnøya.
Turen gikk så videre utover til Sistranda hvor elevene ble presentert for to dagsaktuelle
problemstillinger, der de skulle komme fram til en kreativ løsning på ett av problemene. Mens
elevene jobbet med casene i innovasjonscampen, fikk rådgiverne og lærerne som var med en
omvisning på ett av oppdrettsanleggene til Måsøval fiskeoppdrett på Flatval
Løsningen de kom fram til ble presentert for en jury i slutten av dagen, der det ble kåret en
vinner for beste presentasjon og beste kreative løsning. Dagen, eller rettere sagt kvelden ble
avsluttet med middag på Hotel Frøya.

Biologiløypa på NTNU
9. klassen på Krokstadøra har gjort det til en tradisjon å dra på Biologiløypa som arrangeres
av studenter på NTNU, i år var det intet unntak. Med litt tidligere skolestart enn vanlig, dro vi
innover til Gløshaugen med et tettpakket program foran oss. Åtte forskjellige poster innen
biologi med bl.a. tema som DNA, plast, frykt-rommet og adrenalinrommet sto på
programmet.
Det ble muligheter for å utfordre sin egen frykt, møte noen småkryp, lete etter bjørnedyr og
lage seg et DNA-smykke med sitt eget DNA.

Tur til Liatjønna med elever fra natur, miljø og friluftsliv
Torsdag 17. oktober dro elever i valgfaget natur, miljø og friluftsliv på en halvdagstur opp til
Snildalslia. Målet for dagen var å gå tilbake til skolen igjen via Liatjønna, Lomtjønna og Ålia.
Men før vi kom så langt, skulle vi raste og lage bål ved Liatjønna. Der fyrte vi opp bål i
bålpanna og grilla pølser, ostesmørbrød og pinnebrød i finværet.
Tida ble godt disponert, og selv om vi kunne tenkt oss litt lengre tid ved bålet, måtte vi
komme oss ned til skolen før bussene dro. Med effektiv gange tilbake via Lomtjønna rakk vi
akkurat å være der før skoleslutt. Godt fornøyd med turen, og klar for nye eventyr.

Tur til Trondheim for 1. - 4. klasse
22. oktober var elever og lærere i 1.- 4. kl på bytur. Dagen startet med omvisning i
Nidarosdomen med guiden Jon. Han fortalte om slaget på Stiklestad, Olav den Hellige,
Olavsbrønnen, pilegrimer og noe om kirkas bygningshistorie. Vi så også på det store
rosevinduet i katedralen, elevene stilte seg i en sirkel for å prøve å forstå hvor stort det er (12
m høyt og 8 m i diameter). Til slutt så vi på steinstatuene på Vestfrontplassen.
Etterpå gikk vi til Vitensenteret, der vi først spiste matpakkene våre. Så fikk hver elev designe
og bygge en Svampobot; ved hjelp av en svamp, motor, batteri, ledning og diverse utstyr til
dekorering. Denne fikk de ta med seg hjem😊 Under ser dere noen få av de flotte robotene
som elevene laget.
Turen er finansiert gjennom midler fra Den Kulturelle Skolesekken (DKS).

KOMPOSTERING

Vi har kommet godt i gang med kompostering ved skolen.
Retura har sponset skolen med et eksemplar av
KompostBjørnen. KompostBjørn er en norskprodusert og
isolert kompostbinge, som egner seg godt til å kompostere
matavfall i hele året. Elevene har beholdere med matavfall som
tømmes hver dag, og alle har nå fått en innføring i hvordan
dette avfallssystemet fungerer. Komposten blir til fin jord, som
kan brukes i blant annet en planlagt kjøkkenhage til våren.
Skolen har som mål å skape gode holdninger når det gjelder
avfallshåndtering og gjenvinning

Aksjon Beintøft – Gå sammen for fremtiden.
4. klassen har i september i år også deltatt på Beintøftaksjon. Lærer registrerte hver dag elever
som har gått, syklet eller reist kollektivt til skolen. Aksjonen har som mål å gi signal til de
som bestemmer at vi må tenke bærekraftig når de gjør beslutninger. Selv om det ikke ble
premie i den nasjonale var det en flott innsats av elevene våre, til å å være med å ta vare på
kloden vår. Enkelte trosset både vær og vind for å gå til skolen i denne perioden, så kanskje
blir det en lokal premie før jul😊

Halloween på SFO

Røykfrikontrakt
Torsdag 7. november skrev årets 8. klassinger under på røykfrikontrakt.
Kontrakten gjelder til og med siste skoledag i 10.klasse.
I kontraktsperioden forplikter undertegnede elever seg til:
•

Ikke røyke eller bruke snus.

•

Å engasjere seg aktivt i kampen mot tobakk.

Kontrakten gjelder både i skole og fritid.
Alle elevene som overholder kontrakten får utbetalt kr. 500,- hver i forbindelse med skoletur i
10.klasse og MOT-sekk fra Helselaget.

Åpning av ballbinge
Torsdag 26. september var det åpning av vår nye ballbinge. Hele skolen var samlet for
snorklipping, tale av kommunalsjef Åge Røe og sjokoladekake. Også barnehagen var invitert
til begivenheten.
Med åpning av ballbingen måtte det selvfølgelig arrangeres en fotballturnering, der alle
elevene ble fordelt på lag, på tvers av klassetrinnene. Også lærerne stilte til kamp, og tok
selvfølgelig seieren 

Kortfilmfestivalen 2019
Dokumentarfilmsjangeren var tema da årets kortfilmfestival gikk av stabelen onsdag
30.oktober. Som seg hør og bør på en filmfestival var det høy stjernefaktor med rød løper,
pent antrekk, velkomstdrikke og kanapeer. På premierekvelden var selvsagt foreldre, søsken
og besteforeldre spesielt invitert.
Det er elevene i 8.-10.trinn som årlig har film som tema. Dette året var også 7. invitert med. I
forkant av produksjonsprosessen fikk vi besøk av filmskaper Jon Vatne, som tilhører det
kreative dokumentarskapermiljøet i Trondheim. Dette miljøet har gjort seg godt bemerket de
siste årene og vunnet både nasjonale og internasjonale priser.
Elevene hadde som vanlig en uke på seg til å ferdigstille dokumentarene, og de åtte filmene
som ble vist er produsert, regissert og redigert av elevene selv. Film er et svært spennende og
interessant tema som både lærere og elever ser fram til hver høst. Dagens mobiltelefoner er
blitt svært gode produksjonsverktøy, og ingen bør bli forundret om elevenes kompetanse
skulle overgå lærernes på dette området.
Vi ble tipset om å søke Midtnorsk filmsenter om støtte, og de sponset oss med 5000 kroner,
noe som godt med. Tusen takk!
Overskuddet på filmfestivalen, kr 10.795,-, gikk til «Stawisha Jamii – care for children» i
Kenya.

Vårens avgangsklasse ønsket å overføre pengene som ble igjen etter
skoleturen til ALS.
Kr 13.607,54 blir overført til Stiftelsen ALS Norge.

AKTIVITETSKALENDER:
21.11.19
22.11.19
26.11.19
Uke 48
28.11.19
29.11.19
02.12.19
09.12.19
13.12.19
16.12.19
19.12.19
20.12.19

Foreldremøte 10. trinn m/Rådgivere VGS kl. 19.00-20.30
Kulturkvart kl. 10.00
Lesevake/foreldrekaffe (1.-4. klasse) kl. 16.00-17.00
PRYO-uke, 10. trinn
Bytur for barneskolen
Fridag for elevene – planleggingsdag
Julegrantenning kl. 09.00-09.30
Adventsstund (1.-3.kl.) kl. 10.00-10.30
Juleverksted for barneskolen
Adventsstund (4. kl.) kl. 10.00-10.30
Julekino for barneskolen i kommunestyresalen kl. 10.00-11.30
Siste skoledag før jul

