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Farao på ferie 
I landet Miramarmora 

var Farao på ferie 
hos farmora og mormora. 

En morgen klatret mormora 
til Farao i furua 

og så begynte moroa. 
- Hva ler'ua'? Sa farmora. 
- Av mormora, den furia! 

- Hvor ser'u a'? sa farmora 
- I furua! sa Farao 

- Kom ned igjen! sa farmora 
til mormora i furua. 

- Imorra, ja! sa mormora 
til farmora til Farao. 
Du ser av vår historie 
at det å dra på ferie 

i landet Miramarmora 
til farmora og mormora, 

den furia i furua, 

har Farao hatt moro av! 
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Da er det fredag 

igjen, og nok en uke 

har løpt av gårde. 

Vinter, vinter vil vi ha, 

frost og kulde, snø og 

is, dypt i skogen finner 

vi paradis og eventyr, 

troll og tusser titter 

fram hvor vi skrider 

stille fram. 

På kalde klare vinter-

kvelder skinner stjer-

nene, 7./8.klasse hol-

der på med astronomi og læreren deres planlegger en stjernetur i marka 

neste uke.  

Til tross for kulden må eleven ut i friminuttene, noe ungdomsskoleelevene er 

lite begeistret for, de fryser og har for lite klær på seg. I skolegården har Ola 

laget bål, og det er tross alt ganske koselig, så konklusjonene er at ungdoms-

skoleelevene må få veiledning til å kle seg bedre i kulden. Derimot har 4.-

6.klasse kost seg ute i solen, på den hvite benken i skolegården med en bok i 

hånden. Lesegleden er vekket til liv i gruppen i løpet av denne norskperioden. 

Leseglede er viktig derfor er vår norsklærer og vår engelsklærer i ferd meg å 

lage et bibliotek for elevene, bøker kjøpes inn og rom skal ryddes, vaskes og 

gjøres klart til bøkene, og en lesekrok. 

Om en uke, (i uke 8) er det vinterferie, men det blir ingen sirkusuke kommende 

uke, vi får nøye oss med en månedsfest fredag 19.02 i 1.fagtime. Er vi heldige 

klarer vi å organisere en skøytetur med hele skolen i løpet av uken. 

SFO er åpent i vinterferien. 

 

Anniken 
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NB: Grunnet den pågående pandemien vil det kunne komme små og store 

endringer. Oversiktskalenderen bør derfor anses som veiledende. For de mest 

usikre prosjektene / arrangementene i «nær» fremtid, vil vi merke med «NB: 

Forbehold om endringer grunnet pandemien».  

 

 

15-19.02 Prosjektuke (Sirkus) utgår. Vi forsøker igjen ved en senere anled-

ning dette halvåret.  

19.02 Månedsfest (glimt fra undervisningen) 1.fagtime kl 11:10-11:55 

22-26.02 Vinterferie (uke 8). 

  SFO holder åpent ved behov.  

Husk påmelding / melding av behov i god tid til Haldis. 

26.03  Påskeavslutning. 

29.03-05.04 Påskeferie. 

06.04  Påskefrokost(første skoledag etter påskeferien). 

 NB: Forbehold om endringer grunnet pandemien. 

13.04 Foreldremøte (overgang barnehagen til skolen) 

29.04 Månedsfest (glimt fra undervisningen) 1.fagtime kl 11:10-11:55 

08.05 Vårdugnad (kl 10:00-16:00) 

13.05 Kristi himmelfartsdag. Undervisningsfri 

17.05 Nasjonaldagen (opplegg på skolen) 

 NB: Forbehold om endringer grunnet pandemien 

24.05 2.Pinsedag har elevene fri 

25.05 Pinsemarkering. 

02.06 Innskriving 1.kl 

04.06 Plandag (NB: Forbehold om endringer. Varsles snarest) 

09.06 Foreldremøte med presentasjon av neste skoleår 

16.06 Besøksdag for kommende 1.klasse 

22.06 Siste skoledag før sommerferien. Skolen slutter kl 12:00. SFO holder 

åpent fra kl 12:00. 

23-30.06 SFO holder åpent fra 07:30-16:30.  

HUSK påmelding til Haldis INNEN 17.juni 
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Yngvil har maleprosjekt med ungdomsskolen. Her er det veggen i sløydsalen 

som har blitt pyntet opp. 


