
Varierte læringsarenaer



Varierte læringsarenaer

Vi er opptatt av variert undervisning, av å bruke ulike sanser og 
følelser. Vi vet at vi lærer på ulike måter og vi er opptatt av å gi 
elevene mulighetene til å utforske dette. Vi er generelt sett opptatt av å 
ha ekstra fokus på uteskole og aktivitet i læring, ute og inne.



Periodeplaner for skolen

▪ Gjennom arbeidet med ny læreplan og planlegging av undervisning, 
læring og trivsel har vi inndelt skoleåret i perioder for hele skolen. 

▪ . 



Bibliotek og leseprosjekter på alle trinn i 
regi av bibliotekar Åsa

▪ Vi har leseprosjekter på alle trinn, tilrettelagt av bibliotekar Åsa 
Tønnessen.

▪ Alle klasser er jevnlig på besøk med Åsa på biblioteket. 

▪ I uke 11 og 12 er det bokuker for hele skolen. 



Dramaaktiviteter med dramalærer Andrea

▪ Flere trinn har gjennom året fått dramatimer med Andrea David Calder. 

▪ Dramafaget gir en annen tilnærming til fagstoff, hvor elevene får brukt 
hele seg. Gjennom øvelser jobber de fysisk og kreativt. Et underliggende 
mål er at barna også blir mer trygge på seg selv, og ser seg selv som en 
viktig del av gruppen.



Dramaaktiviteter med dramalærer Andrea

▪ Dramafaget gir en annen tilnærming til fagstoff, hvor elevene får brukt hele 
seg. Et underliggende mål er at barna også blir mer trygge på seg selv, og ser 
seg selv som en viktig del av gruppen.

▪ Første klasse har faste økter med drama hver uke.

▪ 3.og 5. trinn deles inn i halv klasse hvor hver gruppe har 1 time i 6 uker. 

▪ 4. trinn deles inn i fire grupper der hver gruppe får 2 timer drama i 8 uker.

▪ Hver klasse på 7. trinn har drama i 8 uker som en del av musikkfaget, i tillegg til 
temauker der ukene går til teaterproduksjon frem mot forestilling. 

▪ Dramaundervisningen og utarbeidelse av årsplanen er gjennomført av 
dramapedagog Andrea D. Calder.



Uteskoletilbud med uteskolelærer Andreas

▪ I tillegg til uteskole som lærerne driver på de laveste trinnene har vi i år en 
egen uteskolelærer som har uteskole hver tirsdag.

▪ Alle klasser fra tredje til femte trinn har to uteskoledager i året hvor Andreas 
Kristiansen og Christian Pedersen står for innholdet. Innholdet varierer fra 
trinn til trinn, men det legges til rette for både faglig,- og sosiallæring. 
Gjennom skoleåret har noen klasser utforsket livet som finnes i Båntjern, 
laget sin egen saft på selvlaget bål og vært på isfiske på Øversetertjern for å 
nevne noe.

▪ I løpet av dagen ser vi også hvor viktig det er at elevene får utforske selv. De 
er nysgjerrige og er spørrende når de finner noe interessant.

▪ Mange klasser har fått en eller flere turer med Andreas, og noen grupper av 
elever har også fått være med på turer.

▪ Se bildene fra noen av aktivitetene på de neste sidene. 








