
  
 
                                                                                                   Oppdatert pr. 03.09.2019 

STAVSBERG skoles AKTIVITETSKALENDER 
 

AKTIVITET ANSVAR TIDSPUNKT OM ARRANGEMENTET  

TV-AKSJONEN Trinnkontakter 
7.trinn og 
representant fra 6. 
trinn. 

     Høst 
(dato fra 

NRK) 
20. 

Oktober 

Hovedansvar; Trinnkontakter 7.trinn, med  
hjelp fra representant fra 6.trinn.  
(til opplæring). 
Instrukser og koordinering fra kommunen. 
Alle stiller med minst to bøssebærere. 

JULEVERKSTED 
utgår i år!! 

5.trinn ansvarlig i 
samarbeid med 
3.trinn. 

2. søndag i 
advent. 

Hovedansvar 5.trinn som deler oppgavene 
med 3.trinn. Invitasjon til alle trinn m/familie. 
Kafé og juleaktiviteter. 

NYTTÅRSFEST Samarbeid 
mellom 
trinnkontakter og 
kontaktlærere på 
7.trinn. 

Januar 
17. 

Arrangement for 5.-7.trinn. Rammen settes 
av trinnkontaktene og kontaktlærerne på 
7.trinn i samarbeid. Aktiviteter, dans (evnt. 
dansekurs i regi av skolen) og vakthold. 

MINIFEST 3.trinn, sammen 
med 2.trinn 
(opplæring) 

Januar. 
18. 

Arrangement for 1.-4. trinn m/familie på 
Stavsberg. 3.trinn har hovedansvar, 2.trinn 
har delansvar. Arrangert opplegg. Finne “ just 
Dance” danser feks. som elevene kan øve på 
i forkant. 

VEDLIKEHOLD 
(DUGNAD) UTEANLEGG  
 
Snømåking av 
skøytebane 

 Rapportering til 
skoleleder om hva 
som er gjort når. 
Trinnkontakter for 
1.trinn 

På 
forespørsel 

og ved 
behov. 

DUGNADSLISTE! 

Ny skole, så venter å se hva vi får å gjøre! 
 
Legge is på skøytebanen og måking av den. 

17. MAI 4.trinn 17.MAI 4.trinn har ansvaret for arrangementet og tar 
tidlig kontakt med kontaktlærer og skole for å 
koordinere arrangementet. Involver samtlige 
foreldre/foresatte i trinn.  
Flerbrukshallen åpen og hjerterommet. 
Underholdning i uteamfi. 1-4. trinn står for 
underholdningen. Else holder en tale og 
noen 7. Trinns elever holder tale. 

AVSLUTNING 
SKOLEÅRET / 
SOMMERFEST 

6. Trinn i 
samarbeid med 
skolen 

       Juni 
         2. 

Alle elever m/familie inviteres. 6. Trinn 
koordinerer. Skolen har ansvar for 
underholdning. Alle tar med egen mat. Kaffe, 
kakesalg og lotteri! 
Heng opp gjenglemt tøy så alle kan se over. 

AVSLUTTNING for 
 7. Trinn 

Samarbeid 
mellom 
trinnkontakter og 
kontaktlærere på 
7. Trinn. 

       Juni  
    15.-17. 

HØYTIDELIG avslutning for 7. Trinn. Skolen 
har overordnet ansvar og gir rammene. 
Trinnkontakter 7. Trinn har kontakt med 
kontaktlærer 7. Trinn. 



 
 


