
 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulerer til 6. trinn og Team Splash 

Midt oppi pakking, kasting og flytteforberedelser av alt slag, må vi gi plass for å 
meddele vår stolthet over 6. trinn og Team Splash. Mandag 12. februar konkurrerte 
representanter for trinnet i Trondheim som et av 10 utvalgte lag av de i alt 913 lagene 
som deltok i First Lego League i Skandinavia denne høsten. Konkurransen 12. 
februar ble arrangert i Skandinavia for første gang og het Scandinavian Innovation 
Award (SIA). Her var det kun forskningsdelen fra FLL som var fokusert. 6. trinn ved 
Stavsberg skole har forsket på hvordan de kan fjerne mikroplast fra vaskemaskinens 
avfallsvann; en høyst aktuell problemstilling for vår tid.  
 
 

 
 
De 6 representantene for 6. trinn; Henrik, Gabriel, June, Maiken, Maja og Vilma 
presenterte forskningen på vegne av trinnet så overbevisende at de ble nr. 2 av de 
10 utvalgte, kun slått av et ungdomsskolelag 9. trinn fra Stockholm. Nå sendes 
forskningen deres til vurdering av en amerikansk jury, som skal avgjøre hvem som 
fortjener å delta i Global Innovation Award. Her konkurreres det med annen 
fremragende forskning fra hele verden. Trinnets veileder/lærer i denne 
sammenhengen, Cecilie Stoltz, har all mulig grunn til å være fornøyd med sine 
elever!! 
 
VI GRATULERER 6 TRINN OG TEAM SPLASH MED EN UTROLIG 
PRESTASJON! 

                                                 

STAVSBERG SKOLE 
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Så sier vi takk for oss til gamle Stavsberg skole 
Nå har vi forberedt oss på flytting over så lang tid, slik at det kjennes riktig at det 
endelig blir noe av! I dag har alle elevene vært på besøk i Paviljongen. Der har de 
sett sitt eget klasserom, sitt eget grupperom og blitt vist hvor de skal gå på do. De har 
også fått beskjed om hvor på området de skal møte til 1. skoledag. Denne dagen vil 
flere voksne enn vanlig være ute for å møte dem. 
 
Så er det viktig at vi voksne forstår at byttingen av læringsarena kan gjøre noen barn 
urolige. Området er lite, så vi vil nok bli fort kjent. Men vi vet at overganger/endringer 
byr på utfordringer for mange. 
 

 
 

Vi passer også på å rette en STOR takk til FAU som arrangerte loppemarked og 
auksjon og innbrakte kr. 25 600,- i potten. En formidabel innsats.  
 
Vi har vært glad i den gamle skolen vår. Nå tar vi med oss det beste av hva vi 
har kunnet tilby på denne læringsarenaen og retter blikket framover. 
 
 
 

Elvenes skolevei og trafikkbildet rundt skolen 
Trafikken langs elevenes skolevei har økt betraktelig de siste par årene. Med 

byggeplass på skolen og en annen byggeplass litt lengre bort i gata, ser vi at 

trafikksituasjonen rundt skolen har blitt ytterligere utfordrende. Vi samarbeider tett 

med entreprenør Syljuåsen, og i tillegg både Trygg Trafikk og Politiet for å sikre trygg 

ferdsel for elevene våre.  

Når vinterferien er over, skal barna møte opp i den midlertidige skolebygningen. I 

dag, onsdag 14. februar, har alle klassene gått ned sammen med lærer og sett hvor 

deres klasse har inngang og klasserom, slik at de vet hvor de skal møte opp.  

Ettersom det midlertidige skolebygget ligger i Stenberggutua med innkjøring fra 

Aluvegen, vil elevenes skolevei bli en annen enn det den er nå. Gjennom 

samarbeidet med entreprenør Syljuåsen og Trygg Trafikk, har vi kommet fram til hvor 

elevene bør gå når de skal til skolen. På vedlagt kart kan dere se disse tegnet inn 

med stiplet linje i rødt. Vi oppfordrer dere foreldre/foresatte til å gå veien sammen 

med barna deres i løpet av vinterferien, slik at de kjenner den godt når de skal til 

skolen mandag 26. februar.  

Skolen har i mange år hatt skolepatrulje langs elevenes skolevei for å hjelpe de 

yngste elevene i trafikken. Gjennom samarbeidet med Trygg Trafikk og politiet, er 
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konklusjonen at trafikkbildet nå er for krevende til at 6. og 7. trinnselever kan 

pålegges dette ansvaret. Etter vinterferien vil det da ikke lenger være 

skolepatrulje.  

Samarbeidet mellom skolen og dere foreldre er svært viktig når det kommer til 

elevenes ferdsel i trafikken. Elevene får opplæring på skolen i henhold til «Stavsberg 

skoles plan for trafikksikkerhet». Det er viktig at dere som foreldre gjør dere kjent 

med, og følger opp denne (se under satsingsområder på skolens hjemmeside). Det 

er også svært viktig at dere melder ifra hvis dere ser forhold som burde utbedres 

langs skoleveien.  

Tiltak som allerede er planlagt: 

-Opphøyd gangfelt i Aluvegen med skilting. Entrepenør jobber som utgangspunkt  

 med at dette skal være ferdig til skolestart mandag 26, februar, men påpeker at det  

 er væravhengig. 

-Det lages hull i nåværende skoles gjerde ved «bedehuset», og settes av en 4 meter 

bred passasje/gangvei for elevene fra gang- og sykkelveien og ned mot midlertidig 

skolebygning.  

-Lyktestolper uten lys repareres 

 

Vi legger ved kart over skoleområdet vårt med oppmerkede gangstier! 

Det er bare å ta kontakt med skolen om det er noe dere lurer på! 

 

Mvh 

 

 

 

Else Margrethe Holst(s.) 

(rektor) 

 


