
 

 

             

 

 

    

    

                     

 

       

 

 

 

 

August 
Mandag 20. august: Skolestart 08.30 

September 
Mandag 10. – søndag 16. september (uke 37): Vennegrupper (nummer 1 på 
listen inviterer)  
 

Torsdag 20. september: Kick-off Foreldrenettverk og Foreldremøte 17.30-
19.45 
 

Oktober (Høstferie uke 40, første uken i oktober) 

Tirsdag 2. oktober: Høstferie-kos med båltur i Baneheia. Vi møtes kl. 12.00 
ved lekeplassen på Artillerivollen, kle dere etter vær, ta med noe å grille. 
 
Fredag 19. oktober: Planleggingsdag  
 
Mandag 15. – fredag 19. oktober (uke 42): utviklingssamtaler 
Mandag 22. – fredag 26. oktober (uke 43): utviklingssamtaler 
 
Onsdag 31. oktober: Halloween! Vi møter opp hos Agnes i Gamle 
Flekkerøyvei 4 kl. 18.00 og går knask eller knep forbi Grimsvollen og ned til 
Naomi på Grimsmyra. Her kan alle som vil være med så lenge en forelder går 
med. Meld dere på til Elin (mamma til Agnes) enten på Facebook eller på 
mobil 98045678.  
 

November 
Mandag 12. – søndag 18. november (uke 46): Vennegrupper (nummer 2 på 
listen inviterer) 
Tirsdag 27. november: Foreldrenettverk (tidspunkt ikke bestemt enda) 

 

Desember  
Onsdag 5. desember: Juleavslutning kl. 17.00 på skolen. Vennegruppe 1, 2 og 
3 har ansvar for gjennomføring og fordeling av oppgaver. Vi spiser noe 
sammen, barna øver inn noe de ønsker å vise frem for foreldre og de voksne 
øver inn noe som de viser frem for barna. Vi avslutter med en skattejakt med 
julegodt. Penger til julegodt tas fra klassekassen. 
 

Fredag 21. desember: siste skoledag før jul – God Jul!  
 



 

 

    

 

 

                    

                                  

        

 

 

Januar 
Torsdag 3. januar: første skoledag i 2019 
Uke 4 (mandag 21. – søndag 27. januar): Vennegrupper (nummer 3 på listen 
inviterer) 
 
Torsdag 31. januar: Foreldrenettverk, tidspunkt/tema ikke avtalt enda.  

Februar (Vinterferie uke 8: 18.-22. februar) 

 
Fredag 22. februar: Vinterferie-kos med Skøyter på Torvet. 17-18.30. Kle 
dere etter vær, ta med noe å spise og drikke og noe å sitte på. Trenger dere å 
låne skøyter? Vi kan låne fra Solholmen hvis dere melder fra på forhånd.  

Mars 
Mandag 18. – fredag 22. april (uke 12): utviklingssamtaler 
Mandag 25. – fredag 29. april (uke 13): utviklingssamtaler 
 

April (Påskeferie uke: mandag 15. april t.o.m. mandag 22. april) 

 
Uke 14 (mandag 1. april – søndag 7. april): Vennegrupper (nummer 4 på listen 
inviterer) 
 
Tirsdag 9. april: Foreldrenettverk, tidspunkt/tema ikke avtalt enda. 
 
Påskeaften, lørdag 20. april: Eggejakt ved Solholmen skole kl. 11.00. Kle dere 
etter vær og ta med noe å grille hvis dere ønsker det. Vi møtes ved bålplassen i 
jungelen bak skolen for lek og aktiviteter.  
 

Mai  
Fri 1. mai, 17. mai, 30. mai (Kristi himmelfartsdag) og fredag 31. mai 

Juni 
 
Torsdag 6. juni: Sommeravslutning med klassen kl. 17.00. Vennegruppe 4, 5 og 6 har ansvar for gjennomføring og 
fordeling av oppgaver. Hva vi skal gjøre, hvor vi skal gjøre det og hvordan er ikke bestemt enda. Mer informasjon 
kommer. 
 
Fredag 21. juni: siste skoledag  
Takk for i år og god sommerferie! 

 


