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Sykkelkids

Uteområdet

3.trinn har hatt besøk av sykkelkids og har
hatt sykkelopplæring. Opplegget har vært
både teori og praktisk læring. De har øvd på
sykkelferdigheter på oppmerket sykkelløype
og i trafikken. Dette har vært i regi av Norges
Cykleforbund.

Skolen har fått nye apparater.
Det er særlig gode apparater
for ungdomsskoleelevene
som har vært savnet. I
samråd med elevrådet har vi
fått på plass nye bordtennisog fussballbord, fotballmål,
basketkurver og nye
benker. Det er kjekt å se
at disse er flittig brukt
både i skoletiden og på
ettermiddagstid.

Småspill

Helsesykepleier på besøk hos 2.
trinn
2.trinn har hatt skolens
helsesykepleiere på besøk,
der tema har vært seksuelle
overgrep. Trinnet laget blant
annet en liste over trygge
voksne. De snakket også om
mobbing og hvordan vi
oppfører oss mot hverandre.

8. trinn vant Tinestafetten!
I et skikkelig guffent
bergensvær dro
8.trinn seieren i land
på årets Tinestafett!
Lag 6 som besto av
Peter, Tuva, Lukas
F., Anna, Erik, Aline,
Chris og Karina gikk helt til topps! Ellers også
knallgod innsats av de andre lagene.

1.-5. trinn ved Nattland oppveksttun fikk være
med på Småspill, som er Festspillene og
Høgskulen på Vestlandet sin nye
barnekunstfestival. Den 30. mai reiste vi og
så «Sommarfuglen og Larven» på Campus
Kronstad. Forestillingen var tolket av
bachelorstudentene fra Tegnspråk og tolking.
«Sommarfuglen og Larven» var en 45minutters forestilling innen danseteater for
barn.

Prosjekter på mellomtrinnet
Mellomtrinnet har denne
våren hatt fremføring av
flere prosjekter. 5. trinn har
presentert
fylker i
Norge, 6. trinn har hatt land i
Europa og 7. trinn har tatt for
seg land fra hele verden. Her
har det vært både fakta og
smakebiter fra forskjellige kulturer.

Nattland talenter
Tirsdag 24. mai arrangerte SFO endelig
Nattland talenter igjen. Gjennom en hel
måned hadde barna planlagt og øvd inn ulike
innslag av sang, dans, triksing, trylling og
teater. Det var mange foreldre, besteforeldre
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og søsken som tok turen innom og fikk se
strålende show av og med barna på SFO.
Under Nattland talenter deltok også
barnehagen med stor suksess, og kom på
tredjeplass.

Besøksdag SFO
Mandag 23. mai inviterte SFO alle neste års
1. trinns elever på besøkskveld. Det var
mange spente nye elever som møtte opp
sammen med like spente foreldre. Barna fikk
utforske og leke i basen og i gymsalen før vi
avsluttet med hotdog som kveldsmat.

Førskoledag
Onsdag 1. juni var det førskoledag her på
Nattland oppveksttun, og vi fikk besøk av
spente barn som fikk en forsmak på en
skoledag sammen med
lærerne som skal følge
trinnet fra høsten.

meldinger fra skolen og SFO. Vi skal bruke
Vigilo til å sende ut relevant informasjon fra
både kontaktlærer og skolens ledelse.
Informasjon som tidligere har blitt sendt på epost, vil nå komme som en kunngjøring i
Vigilo. Fravær og annen informasjon fra dere
til skolen/kontaktlærer ber vi om at dere
heretter sender via denne løsningen.

Sommerferie
Siste skoledag er onsdag 22. juni. Da er
skolen ferdig kl. 11.00. SFO holder åpent til
og med torsdag 30. juni. Første skoledag
etter sommerferien er mandag 15. august.
SFO starter opp igjen mandag 1. august.
Barnehagen er stengt uke 28, 29 og 30. SFO
og barnehagen har planleggingsdag fredag
12. august og er derfor stengt.

Her er klassebamsene
elevene skal bli bedre kjent
med til høsten.

Første skoledag høsten 2022

Besøksdag for neste års 8. trinn

Første skoledag mandag 15. august 2022
møter elevene som følger:

15. juni er det besøksdag for neste års 8.
trinn. Vi gleder oss til å samle hele det nye
kullet, både elever fra 7. trinn på Nattland og
de som kommer fra andre skoler.

Barnetrinnet:
2., 3. og 4. trinn møter klokken 08.30.
1., 5., 6. og 7. trinn møter klokken 11.30.

Vitnemålsutdeling

Ungdomstrinnet:
8. trinn møter klokken 08.30.
9. og 10. trinn møter klokken 11.30.

21. juni blir det høytidelig vitnemålsutdeling
for 10. trinn. Både elever og lærere gleder
seg til å markere den store anledningen
sammen med foresatte.

Hilsen
Kjetil Damm
Rektor

Vigilo
Torsdag 9. juni åpnet Vigilo
kommunikasjon. Vigilo brukes til
å dele praktisk informasjon mellom deg og
skolen. Skolen og SFO vil sende meldinger,
kunngjøringer og nyheter til deg i Vigilo.
Tilsvarende brukes Vigilo når du gir skriftlige
beskjeder, melder fravær eller svarer på

Personalet ved Nattland oppveksttun ønsker alle
en riktig god sommer!

