
Tema :
Olabil, fadderbarn  &

Fargerik Oase

Periode :
uke 12-17



Mandag- 6. og 7.trinn 
Tirsdag- 5a og 5c
Onsdag- 5b og 5d 
Torsdag- 4.trinn 
Fredag   -  3.trinn 

Mandag- 5b og 5d 
Tirsdag- 6. og 7.trinn 
Onsdag- 5a og 5c 
Torsdag-6. og 7. trinn 
Fredag   - 4.trinn 



 
 Basedager med fadderbarna

På torsdag og fredag denne uken skal 4
trinn og 1 trinn besøke hverandre sine

baser. To klasser besøker fadderbarna sin
base på torsdag og har besøk av sine
fadderbarn på fredag, og motsatt. Vi

bruker de tre første dagene av uken til å
gjøre ferdig kjempeludo, fire på rad på

veggtavla og mega-stigespillet må også
settes sammen.

 
 
 
 

UKE 12- FADDERBARNAUKE 12- FADDERBARNAUKE 12- FADDERBARNA



April blir prosjektuker for 4 trinn og påskeferie i
uke 15. 

Denne måneden har vi satt av til større
prosjekter på 4 trinn. Vi skal selvfølgelig bygge
de berømte olabilene, men i tillegg ønsker vi å

fikse opp litt i glassburet ved basen vår. Vi
ønsker å lage fargerike oaser hvor barna kan

være med å designe, male, så frø og plante. Det
kommer også til å være mulighet til å gjøre

andre aktiviteter som barna er vant til. Det blir
fortsatt tildbud om gymsaltid, Mindcraft og

henge på Bula. 



PROSJEKT OLABIL OG FARGERIK OASE: UKE 13-17



UKE 13-14UKE 13-14UKE 13-14

 Vi bruker den første tiden på å tegne
og planlegge byggingen av olabil

sammen med barna. Her skal barna
selv få tegne hvordan bilen skal bli, og

planlegge hva de trenger. Vi er så
heldig at en far i D-klassen har tilbud

seg å lage ekte plantegninger av
forslagene som barna selv har tegnet.

 
 
 

Barna på 4 trinn skal få i oppgave å
gjøre det koselig i glassburet ved
basen vår. Planen er å få laget en

grønnsakshage med sitteplasser. Vi
skal selvsagt male grønsakskassene

og benken vi bygger. Vi skal gjøre
glassburet om til en fargerik oase.



UKE 16-17UKE 16-17UKE 16-17

Denne perioden er satt av til bygging
av olabilene. Her må barna

samarbeide klassevis og løse alle de
ulike utfordringen og oppgavene som

hører med å bygge en olabil. De
voksne er selvsagt med og hjelper til.
Når bilene er ferdige, har vi vårt eget

Tåsenløp og tester ut bilene før den
store begivenheten Nordberg Grand

Prix den 22 mai.
 
 

Barna på 4 trinn fortsetter med å
gjøre glassburet om til en fargerik

oase. Nå kan vi forhåpentligvis også
begynne å plante flere blomster hvis

været og temperatur tillater det.
 
 
 
 
 
 


