
     UKEPLAN mellomtrinnet uke 25 

 

 Mandag 17.06 Tirsdag 18.06 Onsdag 19.06 Torsdag 20.06 Fredag 21.06 

1 
2 
3 

  Lese +matte 
og 

rydde + vaske 

        Engelsk   
Avslutningsdag  

for 
Vingelen EB 

 
 

   Berjehåmmåren 
og 

Såttåvollan 
1.-7.trinn 

      
           

 

 
 

 Rydde og vaske 
           Gym 

4 
5 

Friidrett fra  
kl. 11.30 

   Lesing/øve 7. 

       Kaptein 
  Sabeltann, film 6 Utelek/øve 7. 

                                                                                                              

 Lesing. Alle har vært ivrige med lesinga nå de siste ukene. Vi håper dere klarer å holde 

iveren oppe gjennom sommeren.  Lån deg gjerne bøker/blader på biblioteket. På Tolga 

er det oppe mandager og tirsdager (stengt i juli), det er også fullt mulig å låne på andre 

bibliotek i Norges land.   Supert om du fortsetter registreringa på sommerles.no 

 Til tirsdag: Ta med ting du har laget i kunst og håndverk: f.eks forkle, nisse, fugl, 

tulipaner, lue,  votter, skoknekt, «godteriskål»,  bilder laget under kunstprosjekt på 

Tolga (5.trinn), seljefløyte og diverse tegninger.  Det gjør ingenting om ikke alle har 

med alt.  

 Skoleavslutning tirsdag kl 19.00.  6. trinn tar med kake.  5. trinn tar med et med et fat 

med smørbrød. 7.trinn (uten søsken)  slipper å ta med noe. 

 Onsdag feirer vi godt overskudd på Vingelen EB. Vi forskyver skoledagen litt, starter 

litt senere og slutter litt senere. Det er ift åpningstider på Tynset.   

 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.  

 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, og i hylla for gjenglemte 

saker. Klærne går til Redd Barna etter skoleslutt.   

 Vi ønsker dere alle ei fin sommerferie med godt vær og gode minner, og vel møtt til 

skolestart  mandag 19.august kl 8.30.  

                       

   

 

 

                    

 

 

 

Program onsdag 19.juni  - Vi feirer godt resultat på Vingelen EB. 

 Oppmøte på skolen kl 1000. 

 Vi går opp Løkkjebakken og til Gardsjordet hvor vi skal få høre om hvordan de 

produserer og bruker egen energi fra solenergianlegget.  

 Kl 1100 Drar til Tynset 

 Kl 1130 Pizza mm på  

 Kl 1300  Bowling, 2 runder 

 Kl 1430 - 1500:  Ankomst Vingelen, og elever med drosje blir kjørt hjem.  

 

 

Ordenselever: 

Jon og Petter  

 


