Hellerasten skole 6.4.2017

Årshjul for aldersblanding og elevmedvirkning
Med utgangspunkt i Elevrådet sitt ønske om faste månedlige opplegg med aldersblanding og at elever medvirker eller holder noen av oppleggene selv.
Måned

Dato

Hva

Hvem

Opplegg mellom trinn og klasser

August

2-3 første
uker
Uke 36

Fadderordning

10.trinn for
8. trinn

Kalle det «Velkomstgrupper» Elevrådet
mener det er et bedre ord enn fadder
Ikke ønske fra elevene med eget opplegg
her

Aldersblandete
grupper
Alle på skolen

Beholde samme opplegg som nå

Lærere – som før

Priser for:
* raskeste løper
* mest kreative gjennomføring

Elever generelt

September

Uke 37
torsdag
Uke 38
onsdag
Uke 38
fredag

«Voksne skaper vennskap»-uka
mobbeforebyggende uke
(samme uke kanoturer 9. trinn)
Høstaktivitetsdagen
Hareveien Rundt

Oktober

Kultursamling i gymsalen
før høstferien
Turnering ute? /Aktivitet

November

En dag for andre /
Operasjon Dagsverk –
ev. temadager og
Festaften hvert 3. år
Turnering ute /Aktivitet

Desember

Januar

Siste
mandag
før jul

Juleaktivitetsdag på skolen
samtidig med at 6 skolelag i tre
ballidretter deltar i cup mellom
ungdomsskolene i Oppegård

Siste dag
før jul

Kultursamling i gymsalen
Dansekurs før nyttårsballet

Hele skolen
sammen

I fet skrift - Elevmedvirkning:
Klasser/elevgrupper som
planlegger på forhånd og er med
og leder gjennomføringen
10. trinn + 8. trinn

Lærere + alle aktuelle elever
10. trinn: Program/Konferansier (
Innsats for andre

Innsats for andre
Mål: Elevengasjement + fellesopplevelse +
julestemning
Innhold: F.eks matlaging, julefilm – elevene
kommer med idéer
Hele skolen
sammen
Klassevis som før

NB! Sørge for at hver eneste elev har fått

9. trinn +
Elevrådet

Lærere + alle aktuelle elever
9. trinn: Program/Konferansier
Lærere - som før

Februar

På ballet

danset/øvd før ballet
Få til samlinger for elevene før ballet
hjemme hos …

Foreldre skaper vennskap
Rett før ballet

På ballet

Mars

Mars eller
april
Mars eller
april
April

Første
uke i febr.

Nyttårsballet

Uke 6?

Vinteraktivitetsdagen

Alle

Finne på noe i pauser + et alternativ til å
danse
På forhånd: Skal det være partner kun i
klassen eller på tvers av klasser? Tilpasse
En ordning som sikrer at ikke partneren
forsvinner før de er ferdig med dansene.
Finne på lek i bakken eller der man ellers er.
Ha kultur for at elever finner på der og da

Påskejakt + Kahoot

Foreldre engasjeres av hvem?:
FAU/ skolens ledelse / kontaktlærere/
rådgivere sammen med Trivselsteam?

Innsats for andre (ballgruppa)
Trivselsteam
Innsats for andre (ballgruppa)
Trivselsteam

Kontaktlærere minner om på
forhånd at elevene selv tar initiativ
i bakken
Innsats for andre

Kultursamling i gymsalen
før påske
8. trinn konsert for 7. trinn

Hele skolen
sammen
8. + 7.

Lærere + alle aktuelle elever
8. trinn: Program/Konferansier
Musikklærer + elever 8. trinn

Sal og scene konserter

Hele skolen og
foreldre

Sal og scene lærer og elever

Uteturnering

Mai

17. mai – som før

juni

Hardhausen – Tradisjonelt
bakkeløp fra Statoil og opp

Hele skolen

Elevrådet ønsker: Fotballkamp
mellom elever og lærere
Kultursamling i gymsalen
før sommeren
Avslutning 10. trinn

Hele skolen
sammen ute
8. + 9. trinn
10. trinn

Basket, volleyball, døball

Innsats for andre
ALF merker opp utebaner
Lærere 10.tr., ledelsen, foreldre

Priser for:
* raskeste løper
* mest kreative gjennomføring
Tas opp med lærere om det er aktuelt

Elever generelt

?
Lærere + alle aktuelle elever
9. trinn: Program/Konferansier
Lærere og elever 10. trinn
Ledelsen: Program/Konferansier

