
SKAPE-PLAN FOR 1. TRINN – 2014/2015 

Sosialt/ Kulturelt: 
 
Samarbeid med 6.trinn angående fadderordningen. 

- Innføring i data og høytlesing 
Dere skal samarbeide med barnehagene i skolekretsen etter oppsatt plan. 
Dere skal arrangere 1.adventstund  
Dere skal arrangere en samlingsstund etter oppsatt plan. 
Dere skal øve på julesanger til juletregang.  Kulturkontakten trykker opp sanger. 
Dere skal øve på sanger til 17.mai. Kulturkontakten trykker opp sangene. 
 

 

Aktivitet: 
 
Dere skal på høsttur til Bjørnehula. 
 

 

Praktisk: 
 
Dere skal rydde uteområdet rundt klatreborgen den siste fredagen i hver måned. 
 

 

Tester: 
 
Dere skal gjennomføre deler av Ringerikstesten i høstsemesteret. 
Dere skal gjennomføre kartleggingsprøve i lesing i vårsemesteret. 
Dere skal gjennomføre Multi sin helårsprøve i regning. 
 
 

 



SKAPE-PLAN FOR 2. TRINN – 2014/2015 

Sosialt/ Kulturelt: 
 
Dere skal arrangere samlingsstunder etter oppsatt plan. 
Dere skal øve på julesanger til juletregang.  Kulturkontakten trykker opp sanger. 
Dere skal øve på sanger til 17.mai. Kulturkontakten trykker opp sangene. 
 

 

 

Aktivitet: 
 
Dere skal på høsttur til Vollvatnet. 
Dere skal på tur til Varden, Vanndammen og Kringsjå. 
Dere skal besøke Kirkelandet gravsted (i forbindelse med turen rundt Kringsjå). 
 

 

 

Praktisk: 
 
Dere skal rydde uteområdet rundt SFO den siste fredagen i hver måned. 
 

 

 

Tester: 
 
Dere skal gjennomføre Carlsten lesetest hvert halvår. 
Dere skal gjennomføre en obligatorisk nasjonal kartleggingstest i regning og lesing i 
vårsemesteret. 
Dere skal gjennomføre Multi -halv og helårsprøve i regning. 
 
 
 



SKAPE-PLAN FOR 3. TRINN – 2014/2015 

Sosialt/Kulturelt: 
 
 
Dere skal arrangere samlingsstunder etter oppsatt plan.  
Dere skal øve på julesanger til juletregang.  Kulturkontakten trykker opp sanger. 
Dere skal øve på sanger til 17.mai. Kulturkontakten trykker opp sangene. 
 
 

 

Aktivitet: 
 
Dere skal innføre stavskrift i løpet av høsten. 
Dere skal på høsttur til Klubba og deler av Havstien. 
Dere skal på tur til Folkebiblioteket for å få egne lånekort. 
Dere skal på tur til Kvitneset og høre historien om Anna fra prosjektet” Dale før og nå”. 
Dere skal gjennomføre Avisuke med gratisaviser fra TK (UKE 44) 
 

 

Praktisk: 
 
Dere skal rydde uteområdet rundt grusbanen og opp akebakken ved SFO. 
 

 

Tester: 
 
Dere skal gjennomføre Carlsten lesetest hvert halvår. 
Dere skal gjennomføre en obligatorisk nasjonal kartleggingstest i regning, lesing og 
engelsk i vårsemesteret.  
Dere skal gjennomføre Multi -halv og  helårsprøve i regning. 
 
 



SKAPE-PLAN FOR 4. TRINN – 2014/2015 

 

Sosialt/ Kulturelt: 
 
Dere skal arrangere Lucia-adventstund. 
Dere skal arrangere samlingsstunder etter oppsatt plan. 
Dere skal øve på julesanger til juletregang.  Kulturkontakten trykker opp sanger. 
Dere skal pynte til 17.mai. 
Dere skal øve på sanger til 17.mai. Kulturkontakten trykker opp sangene. 
 

 

Aktivitet: 
 
Dere skal arbeide med temaet ”Byen vår” og være med på Sundbåtsafari. (krever minst 2 
dager på våren, skal ta sundbåten til Innlandet. Der skal dere besøke gravstedet og 
Bautaen). 
Dere skal på høsttur til Kvalvik Fort. 
Dere skal gjennomføre Leselystprosjektet med bokkasser (rød, blå og gul) i løpet av 
vårhalvåret. 
Dere skal ha trafikk- og sykkelopplæring. 
 

 

Praktisk: 
 
Dere skal rydde uteområdet rundt Karma og Apeskogen den siste fredagen i måneden. 
 

 

Tester: 
 
Dere skal gjennomføre Carlsten lesetest hvert halvår. 
Dere skal gjennomføre Multi -halv og helårsprøve i regning. 
Dere skal ta klokkesertifikat for analog og digital visning. 
Dere skal ta gangesertifikat i den lille multiplikasjonstabellen i løpet av våren.   
Rektor overrekker sertifikatet. 
Dere skal ta setningsleseprøve SL40.  
Dere skal gjennomføre ordkjedetest. 
 
 



SKAPE-PLAN FOR 5. TRINN – 2014/2015. 

 

Sosialt/Kulturelt: 
 
Dere skal arrangere samlingsstunder etter oppsatt plan. 

- Samlingsstunden på våren skal vises til elevene som skrives inn. 
Dere skal øve på julesanger til juletregang.  Kulturkontakten trykker opp sanger. 
Dere skal øve på sanger til 17.mai. Kulturkontakten trykker opp sangene. 
 

 

Aktivitet: 
 
Dere skal på busstur til Averøya.  Dere skal besøke steinmuseet, Bremsneshola og 
Atlanterhavsveien.  Turen finansieres av 17.maipenger. 
Dere skal sykle på høsttur til Rensvikvannet. 
Dere skal besøke biblioteket i løpet av året.  
 

 

Praktisk: 
 
Dere skal holde orden rundt søppeldunkene ved kjøkkeninngangen. 
Dere skal rydde uteområdet etter oppsatt plan. 
 

 

Tester: 
 
Dere skal gjennomføre Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. 
Dere skal gjennomføre Carlsten lesetest hvert halvår. 
Dere skal gjennomføre Kåre Johnsens orddiktat. 
Dere skal gjennomføre Multi -halv og  helårsprøve i regning. 
Dere skal ta setningsleseprøve SL40.  
Dere skal gjennomføre ordkjedetest. 
 
 



SKAPE-PLAN FOR 6. TRINN - 2014/2015 

Sosialt/ Kulturelt: 
 
Fadderordning : 

- Dere skal samarbeide med 1.trinn om fadderordningen. 
- Dere skal ta imot 1.klassingene første skoledag og gi dem en rød rose hver. 
- Dere skal ha innføring i data for fadderbarna. 
- Dere skal lese høyt for fadderbarna. 

Dere skal arrangere samlingsstunder etter oppsatt plan 
Dere skal ha et litteraturformidlingsbesøk fra Folkebiblioteket (skolebibliotekar har 
ansvaret). 
Dere skal øve på julesanger til juletregang.  Kulturkontakten trykker opp sanger. 
Dere skal øve på sanger til 17.mai. Kulturkontakten trykker opp sangene. 
 

 

Aktivitet: 
Dere skal gjennomføre en ENØK-dag i regi av NEAS. 
Dere skal på høsttur til Breilia. 
Dere skal gjennomføre Avisuke, med gratisaviser fra TK. 
Dere har ansvaret for å lage pinnebrøddeig til alle elevene på skolen, når vi griller i 
Draget.   
Dere har også ansvaret for å tenne grillene i Draget. 
 

 

Praktisk:  
Dere har ansvaret for melkeordningen. 
Dere skal holde orden i gangen, utenfor mat og helserommet. 
Dere skal rydde skogområdet ned mot barnehagen og ned mot Dalehallen den siste 
fredagen i hver måned. 
 

 

Tester: 
Dere skal gjennomføre Carlsten lesetest hvert halvår. 
Dere skal gjennomføre Kartleggeren i norsk, regning og engelsk hvert halvår. 
Dere skal ha minst to innleveringsoppgaver i norsk, en fagtekst og en skjønnlitterær tekst. 
Dere skal gjennomføre Multi -halv og  helårsprøve i regning. 
Dere skal ta setningsleseprøve SL40.  
Dere skal gjennomføre ordkjedetest. 
 
 



SKAPE-PLAN FOR 7. TRINN 2013/2014 

Sosialt/Kulturelt: 
 
Dere skal arrangere samlingsstunder i uke etter oppsatt plan  
Dere har ansvaret for å holde 17.maitale før prøvetoget.  Samme tale holdes ved 
minnesmerket på Dale 17.mai. 
Dere skal ha ansvaret for flaggborgen i 17.maitoget. 
Dere skal ha litteraturformidlingsbesøk fra folkebiblioteket.(skolebibliotek har ansvaret). 
Dere skal øve på julesanger til juletregang.  Kulturkontakten trykker opp sanger. 
Dere skal øve på sanger til 17.mai. Kulturkontakten trykker opp sangene. 
 

 

Aktivitet: 
 
Dere skal på høsttur til Freikollen. 
Dere skal reise på leirskole til Hitra. 
Dere skal besøke Petrosenteret. 
Dere skal på tur til Grip. 
Dere skal ha trafikkopplæring (forberedelser til trafikkpatruljen). 
 

 

Praktisk:  
Dere skal rydde skoleplana hver siste fredag i måneden. 
Dere skal koste skoleplana for grus etter påske. 
Dere har ansvaret for å rydde i biblioteket en gang i uka. 
Dere har ansvaret for skolepatruljen hele skoleåret. 
Dere skal rydde ved Gapahuken. 
 

 

Tester: 
 
Dere skal gjennomføre Carlsten lesetest hvert halvår. 
Dere skal gjennomføre Kartleggeren i norsk, regning og engelsk hvert halvår. 
Dere skal ha minst to innleveringsoppgaver i norsk, en fagtekst og en skjønnlitterær tekst. 
Dere skal gjennomføre Multi -halv og  helårsprøve i regning. 
Dere skal ha minst to 3-timersprøver i løpet av skoleåret. 
Dere skal ta setningsleseprøve SL40.  
Dere skal gjennomføre ordkjedetest. 
 
 



 


