
ÅRSHJUL  FOR 7. TRINN 2022/2023 

 

 

Her er en liten oversikt over noe av det som skal skje det kommende skoleåret ☺ 

 I disse aktivitetene inngår det oppgaver for oss foreldre, og vi har skrevet opp barnets navn på den 

oppgaven dere har fått tildelt. Dersom det ikke skulle passe, må dere bytte innbyrdes.  

Den som står med kursiv har ansvar for å sette i gang planlegging med resten av gruppen. Her kan 

man selvsagt også høre med andre dersom det er nødvendig.  

På sist foreldremøte ble vi enige om at klassekassen skal brukes opp mens de fortsatt går på 7. trinn. 

De som er ansvarlig for den sosiale aktiviteten kan ta kontakt med Renate eller meg i forkant. 

 

 

Høstfest torsdag 3. november:  

Salg: Leah, Åse Cornelia 

Opprydning: Marie, Glaris 

En kake og en kanne kaffe: Astri, Rasha, Johanne (allergivennlig), Anne Mona 

 

 

Foreldrenettverk oktober /november ( Kirsten, mor til Nora kaller inn) 

 

 

Sosialt før jul, november/desember:  

Forslag som kom opp var bla julebord. 

Eline, Oline, Todor,  Jakob, Arian, Sorya 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sosialt januar/ februar: 

Forslag på foreldremøte var bla bowling, pizzabakekurs etc. 

Mathilde H, Jamila, Ela, Johannes, Mats, Rimas 

 

Foreldrenettverk februar ( hvem som innkaller bestemmes på nettverk i høst) 

 

 

MOTOR mars/april: 

Sosialt for foreldre og elever på 7. trinn på Mosby og Torridal skole. ( Mtp det sosiale og oppstart på 

ungdomsskolen neste år). Forslag var bla skogstur, grilling ved Otra etc.  

Regine, Mathias, Sondre, Vilja , Ola, Veronika 

 

 

Vårfest torsdag 01.juni:  

Salg: Mathilde A, Johanne 

Opprydning: Astri, Leah 

Kake og kaffe: Kristian, Sebastian ( allergivennlig), Michelle, Åse Cornelia 

 

 

Sommeravslutning juni: 

Selma, Sofia, Jonas, Lena, Martin, Nora 

 

Ved spørsmål angående dette eller andre ting, er det bare å ta kontakt med en av oss☺ 

Mvh Astrid 48 99 99 80 (mamma til Selma ) og Renate 90 11 37 37( mamma til Martin). 

 

 

 


