
Velkommen til 

«Åpen dag» på 

Føynland skole 
Torsdag 2. februar kl. 1530-1800 

Skolebygget på Føynland skole fyller 20 år. Vi 

ønsker foreldre og nærmiljø velkommen til å 

besøke oss og få et innblikk i hva som skjer på 

skolen akkurat nå. 

Det blir servert gratis suppe til alle som vil ha. 

Velkommen! 

 

 

Dette skjer på skolen vår under «Åpen dag»: 

1.trinn: 

Velkommen til 1. trinn. Hos oss vil du møte 

utstilling av kunstverk. Elever vil guide dere 

rundt. 

Dere vil også få et innblikk i bokstav- og 

leseopplæring med iPad. Du må gjerne prøve 

du også! 

2.trinn: 

Velkommen til 2.trinn. Hos oss vil dere få et 

innblikk i hvordan det var å velge et yrke innen 

kunst for 150 år siden kontra i dag. Elevene 

har arbeidet lenge med maleren Nikolay 

Astrup og har utstilling av egne verk i 

overlappe-teknikk og oljefarger. 

I rommene våre vil vi ha stasjoner der elever 

og gjester kan prøve seg på teknikkene 

elevene har lært. Ute i grillhytta har vi gleden 

av å servere sveler. 

3.trinn 

Velkommen til 3. trinn. Hos oss vil du få se en 

utstilling av plakater fra ulike land, 

elevarbeider knyttet til filmen «The 

Snowman», arbeidet med «julebyen», 

scenetepper og kostymer til forestillingen om 

Gorm. 

Elevene vil ha en stasjon hvor de lærer dere å 

lage polyederere. 

Utenfor inngangsdøren vår vil vi ha bål og lage 

«Borsch» som er en ukrainsk grønnsaksrett 

med rødbeter. Vel bekomme! 

4. trinn 
Velkommen til 4. trinn. Hos oss er temaet 
«Språk». 
 
Du vil møte utstillinger og læringsbord i begge 
rom. Ved læringsbordene vil det være aktive 
elever. Du må gjerne bli med på 
læringsaktivitetene. 
 
Kl. 1730 vil elevene synge for dere i et av 
klasserommene. 
 
5.trinn 
Velkommen til 5.trinn. Hos oss vil du få se vårt 
tverrfaglige prosjekt hvor vi bruker Minecraft. 
 
I det ene klasserommet vil det være 
elevaktivitet, hvor det bygges videre på 
landsbyen. Her kan dere få gå rundt og se på 
landsbyen og få forklaringer på byggevalg. 
 
I det andre rommet vil elevene gruppevis 
presentere sitt fellesbygg. Dette vil foregå i 10 
minutters bolker x 5. Her vil de sette ord på 
samarbeid, byggeteknikk, funksjonalitet og 
beliggenhet. 
 



15.45-15.55: Skole 
16.00-16.10: Fengsel 
16.15-16.25: Brannstasjon 
16:45-16:55: Sykehus 
17.00-17.10: Politistasjon 
17.15-17.25: Matbutikk 
 
6. trinn 
Velkommen til 6. trinn. 
På 6. trinn har vi faget «mat og helse». Vi har 
derfor laget suppa som dere får servert i 
Vrimmel. 
 
I et av klasserommene og garderoben vår vil 
du få se prosjektet vårt om planetene. 
 
Kl. 16 og 17 blir det mulighet for å være med 
på Kahoot for å se om du er smartere enn en 
6.klassing.  
 
Lykke til! 
 
7.trinn 
Velkommen til 7. trinn. Hos oss vil du få se og 
oppleve vårt prosjekt om «PLAST I HAVET» 
 
Her kan du oppleve utstillinger, redesign og 
fakta om plast i havet. 
 
I det ene rommet vil du få oppleve å være 
under havoverflaten. Velkommen til en virtuell 
opplevelse! 
  

Elevrådet: 

Velkommen til elevrådet. Du finner oss på 

«Storebasen», rett ved «Vrimmel». Vi vil vise 

litt av arbeidet vårt, spesielt legoturneringen 

som elevrådet har arrangert på skolen. Lagene 

har vært satt sammen av elever på tvers av 

trinn. Kom og se alt det fine som har blitt 

bygget! 

Skolens trivselsledere: 

Vi som er trivselsledere vil gjerne vise deg hva 

vi gjør for at alle skal ha noe å gjøre i 

friminuttene. Ute i skoletunet vil vi arrangere 

ulike leker og aktiviteter. Vi håper du som er 

voksen også vil være med å leke sammen med 

oss barna! 

SFO: 

Velkommen til SFO. På «lillebasen» vil du få se 

bilder fra SFO-hverdagen vår.  
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