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MANDAG 17/6 TIRSDAG 18/6 ONSDAG 19/6 TORSDAG 20/6 FREDAG 21/6 

Helårsprøve 
 matte 

Lesing 
Orientering 
1.-4.trinn 

 
Berjehåmmåren 

og  
Såttåvollan 
1.-7.trinn 

Sommerferie 
 

Matte 

Engelsk Rydde og vaske 

Friidrett 
Ordne utstilling Rydde 

Plukke blomster Ferdig 12.30 

Ferdig 13.15 Utelek Ferdig 13.15  
 

                                                                          INFO 

 Lesing: Husk å holde lesinga oppe gjennom sommeren. Lån deg gjerne bøker/blader på 
biblioteket og kos deg med lesing i hengekøya eller på stranda  Husk også å registrere på 
sommerles.no for de som er med. 

 Til tirsdag: Ta med ting du har laget i kunst og håndverk: f.eks pute, treugle og fuglekasse 
(ubrukt ) Det gjør ingenting om ikke alle har med alt.  

 Skoleavslutning tirsdag kl 19.00. Ta med et fat med smørbrød.  

 Onsdag: Vi skal ha orientering oppi Vinnilsgarden. Bestefar og orienteringsløper Bjørn Ivar 

Ryen har laget opplegget. Ha på treningsklær, joggesko og ta med ei drikkeflaske  

 Torsdag: Siste skoledag drar hele skolen på fjelltur sammen. Vi parkerer i Myrstadberget og går 

oppå Berjehåmmåren. Mat og lek på Såttåvollan etterpå. Ta på turklær etter vær, godt med 

mat og drikke og masse godt humør  Er det noen som kan være med å skysse store og små 

oppå så er det fint. (I skrivende stund er det meldt dårlig vær. Dere får ny beskjed på onsdag 

hvis vi endrer planer for dagen.) 

 HUSK: Sjekk om du har lesebøker eller andre skolebøker hjemme og ta med de på skolen innen 

onsdag! 

 Husk: Ta med deg alt av sko og klær du har i hylla på skolen. Foreldre: Det ligger mye 

gjenglemte klær uten navn. Kom å se om du finner noe. Klærne går til Redd Barna etter 

skoleslutt. 

 Skolestart for høsten 2019 er mandag 19.august kl 8.30 

 

Vi ønsker alle barn og voksne en riktig god 

sommerferie!!! Vi takker også Nojus for tre fine år 

her og ønsker deg lykke til videre på Tolga skole  

                  Hilsen Bente og Silje  
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