
 

 

 

 

 

 

 

 
Fellessamling i oktober 
De månedlige felles-samlingene er viktige for fellesskapet ved skolen vår. Dette er 
kultur-økter der hele skolen møtes i gymsalen. Etter tur har hvert enkelt trinn ansvar 
for innholdet. Slik blir vi godt kjent med hverandre, og vi får også en smakebit av 
arbeidet som pågår på trinnet. 
  
I går var det 6. trinn som viste noe av det de har jobbet med den senere tiden. Ifbm at 
vi skal få ny skole har de laget en digital avis for å dokumentere skolen slik den står i 
dag. Dette med tanke på ettertiden. I tillegg framførte de en sang; en komposisjon 
satt sammen av tre sanger de har sunget den senere tiden. Intet mindre enn 
imponerende var det vi fikk høre fra de dyktige sangerne på 6. trinn.  
 
Månedens kunst ble kåret, og juryen av kunst – og håndverkslærere har ingen lett 
jobb når de skal kåre månedens vinner. Flere arbeider ble vist fram med hederlig 
omtale; Rikke (5.) sin strikkebamse, Ingrid(5.)sitt pop-art bilde med bevisst bruk av 
komplementærfarger – laget ifbm med trinnets arbeid i kulturuka med 80-tallet, 
Eine(1.) sitt bilde malt i høstfarger med bl.a. oppvaskbørste, 7. trinn sin avis fra 60-
tallet laget ifbm. Kulturuka.  
Vinnerbildet denne gang var laget av Linnea (2.) Her var oppdraget å blande farger 
for å få fram de riktige nyansene, men også å skape dybdevirkning i bildet ved å ha 
ulike størrelser på flaggermusene og bevisst plassering av dem i bildet.  
Vinnerbildet blir nå hengende på kunstveggen i hallen. 
Viktig er det å si at det på hvert trinn er utstillinger av kunst&håndverksarbeidene. 
Når dere ser disse, forstår dere at juryen hver måned har en utrolig vanskelig jobb!!! 
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12. året med deltakelse i First Lego League 
 

First Lego League (FLL) er en 
internasjonal kunnskaps – og 
teknologiturnering for barn og 
unge 10 – 16 år, der alle 
konkurrerer mot alle. Temaet for 
årets oppdrag er Hydro Dynamics 
= det skal forskes på elementet 
vann. Lagenes oppdrag denne 

gang er å forbedre måten mennesker finner, transporterer, bruker eller kvitter seg 
med vann på. Lagene skal i FLL 2017 utforske problemer innenfor menneskenes 
vannkretsløp. 
 
FLL utfordrer deltakerne til å tenke som forskere og ingeniører. Gjennom de 8 ukene 
FLL-arbeidet pågår, vil lagene velge en samfunnsaktuell problemstilling og 
presentere en løsning på denne. Laget skal også bygge, teste og programmere en 
Lego Mindstorms–robot til å løse oppdrag på en robotbane. Robotbana er utformet i 
pakt med hovedtemaet. 
 
På tvers av forskning og arbeid med teknologi, arbeider lagene under kjerneverdiene 
teamarbeid, lagånd og respekt for hverandre. Også dette året deltar Stavsberg skole 
med 2 lag; et fra 6. trinn og et fra 7. trinn.   
Den 11. november går regionfinalen for Hedmark og Oppland av stabelen på Gjøvik. 
Stavsberg skole har vunnet denne finalen 3 ganger. Hvordan vil lagene våre prestere 
denne gangen? 
 
6. trinn har i sin forskning valgt å arbeide med fjerning av mikroplast fra 
vaskemaskinens avfallsvann og har i den sammenhengen gjort en spennende 
oppfinnelse = en boks med fire filtre der hvert filter renser avfallsvannet for større og 
mindre mikroplast-partikler. 
7. trinn har i sin forskning valgt å rette fokus mot vannforbruket ved dusjing i det 
enkelte hjem og har kommet fram til at vi kan benytte en sensor koblet opp mot en 
liten data-enhet som under dusjingen viser deg både vann -, strøm – og 
pengeforbruk. 
 
Elevenes produktutvikling har allerede skapt interesse i aktuelle fagmiljøer. I sannhet 
blir det spennende å følge med på Gjøvik 11. november!!! 
 
 
 
Nyheter vedrørende nye Stavsberg skole 
Like før helga fikk vi melding om at nye Stavsberg skole vil bli ferdigstilt tidligere enn 
planlagt. Entrepenør Syljuåsen ser det som mulig at skolen kan være innflyttingsklar 
ved nyttårsskiftet 2019/2020. Dette er ½ år tidligere enn først tenkt.  
Dette kunne man også lese om i gårdagens utgave av HA. 
 
Fra skolens side kan vi ikke annet enn motta denne meldingen med glede. 

 



 
Nyheter vedrørende den midlertidige skolepaviljongen 
Ifølge framdriftsplanen vi har fulgt til nå, skulle vi ha flyttet inn i det midlertidige 
skolebygget før jul. Hensikten var å være klare til oppstart der rett over nyttår. 
Nå har det kommet varsel om endring:  
Det blir ikke innflytting i skolepaviljongen før jul. Årsaken er den at den politiske 
saken om byggingen av nye Stavsberg skole og alt som har med den å gjøre, skal 
opp til politisk behandling i kommunestyret onsdag 22. november. Før det er fattet 
noe vedtak der, kan ingenting igangsettes. Det blir derfor for sent å få alt vedr. den 
midlertidige skolen på plass før jul. 
 
Forventet innflytting i midlertidig skolepaviljong er nå satt til slutten av januar 2018. 
Så kan adventstiden komme til oss i denne gamle skolebygningen, slik den alltid har 
gjort, og vi kan markere førjulstiden på kjent vis. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mørketid og trafikksituasjonen ved skolen vår  
Mørketida er i ferd med å sige inn over oss for fullt; snart er vi omsluttet av mørke 
både når vi kommer til skolen og når skoledagen er endt. DET ER VIKTIG AT ALLE 
VISER STOR AKTSOMHET NÅR DE MÅ KJØRE BARNA TIL SKOLEN!  
 
Pr. dato er det stor biltrafikk her på morgenen, og hele tiden må vi se dette i 
sammenheng med elevenes trygghet. Det er særdeles viktig at alle elevene som 
kommer til skolen fra Kårtorpsiden, nordøstlig retning, benytter stien som er laget på 
innsiden av skolegjerdet, slik at barna verken går eller sykler i det samme landskapet 
som bilene ferdes i. 
 
For i denne sammenhengen å se om vi kan minske biltrafikken til skolen på 
morgenen, er vi f.o.m. onsdag 1. november i gang igjen med å samle 
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GÅ-POENG TIL SKOLEN 
Dette er ikke nytt, og som tidligere ser vi tiltaket i en FRISKUS-sammenheng. 
Her gjelder det å gjøre en innsats og samle poeng til trinnet sitt ved å gå til 
skolen/bevege seg ved å gå på morgenen/sykle til skolen. 
 
1. og 2.trinn 
Får poeng ved å gå min 1 runde rundt skolen på innsiden av skolens område 
(vi ser at de yngste elevene våre i større grad enn mange andre trenger å bli kjørt til 
skolen) 
 
3. og 4. trinn 
Får poeng ved å gå til skolen om det er litt avstand å snakke om = min. 1/2 km 
Får poeng om foreldrene slipper elevene av ved Pegus eller Fredtun, går derfra til 
skolen + går min. en runde rundt skolen på innsiden av skolens område 
 
5. – 7. trinn 
Får poeng ved å sykle eller gå til skolen om det er noe avstand å snakke om = min. 
1/2 km 
Får poeng om foreldrene slipper av fra bil i nærheten av skolen, f.eks.ved Pegus eller 
Fredtun og deretter går en runde på innsiden av skolens område 
 
 
 
Vi tillater oss også å minne om å bruke refleks i vintermørket!!!!! 
I dag har det på skolen blitt delt ut en refleks til hver av skolens elever. 
 
 
 
 
 
Det er bare å ta kontakt med skolen om det er noe dere lurer på/vil drøfte! 
 
 
 
 
 
Fra alle ansatte ved Stavsberg skole 
 
 
 
 
v/Else Margrethe Holst 
(rektor) 
 
 
 
 


