INFORMASJON TIL ALLE ELEVER OG FORESATTE

”COMENIUSBESØK”
Utøy skole er med i et prosjekt i forbindelse med ”Comenius”. Prosjektet har vi kalt
”What`s your game?” og handler om fysisk aktivitet og idrett. Vi samarbeider med to
skoler i England, en skole i Irland og en skole i Frankrike. Vårt bidrag skal handle om
Friluftsliv, Uteskole og daglig fysisk aktivitet.
Jeg vil anbefale dere å gå inn på bloggen vår, der kan dere lese om de ulike skolene, og
finne ut mer om prosjektet: http://whatsyourgame1.wordpress.com. Her vil det hele tiden
komme nytt stoff om det vi jobber med.
BESØK TIL UTØY SKOLE
Neste uke kommer det besøk fra utlandet til Utøy skole. Til sammen kommer det 21 stk
fra England, Frankrike og Irland. Av disse er det 7 engelske barn.
Her er en kort presentasjon om programmet (kan bli endret):
MANDAG:
Kl. 09.00
Samling i sal. Hele skolen + de besøkende
Kl. 10.00
UTESKOLE. De besøkende deles i to grupper, og blir med 1.+ 2. trinn og
3. + 4. trinn på en uteskoledag. Her skal de få kjennskap til, lære om – og
få litt erfaring med uteskole – og hvordan vi driver det på Utøy skole.
Ansvarlig: Katrin og Kristin
Kl. 15.00
Kl. 18.00

Middag i bedehuset for alle de besøkende.
Kveldsmat i gymsalen. Alle foreldre og elever ved Utøy skole er invitert.

KVELDSMAT
Alle foreldre og elever ved Utøy skole inviteres herved til ”Kveldsmat kveld” i gymsalen.
Her får dere muligheten til å bli litt kjent med de utenlandske gjestene som vil fortelle
fra skolen sin. To elever fra 7. organiser leker og aktiviteter.
Alle sammen tar med påsmurtmat og drikke – beregn litt ekstra slik at gjestene får. Ta
med bestikk, fat og kopp.
TIRSDAG:
Kl. 10.00
Kl. 14.00
Kl 15.30

ONSDAG:
Kl. 10.30
Kl. 14.00

Skidag for hele skolen – mer informasjon kommer i løpet av uka. Vi
bruker resten dagen.
De engelske elevene blir med noen av våre elever på hjemmebesøk.
De voksne er på Øynaparken der de møter kommunenes ordfører og
administrasjon

FRILUFTSLIV. De besøkende blir med en gruppe som har friluftsliv. De
ønsker å lære om norsk friluftsliv og norsk natur.
Skoledagen er ferdig.

Kl 17.00
Elevene fra Kibbelsworth er i bassenget på Sund Folkehøgskole.
TORSDAG
Kl 8.30
Lærere og elever fra England drar fra skolen til flyplassen og heim

