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Til foresatte ved Berg skole                                                                                 April 2016 

      

 

Vi er fortsatt like fornøyd med de nye byggene vi har tatt i bruk. Rommene fungerer godt, og vi 

svært fornøyde med at vi har så god plass. 1. juni er det tredje bygget planlagt ferdig. Vi tar de 

nye klasserommene i bruk før sommerferien, og behøver derfor ikke starte neste skoleår med 

flytting. Elevene på 2. trinn skal ha klasserom i første etasje i blått bygg, og 3.og 4 trinn vil 

holde til i andre etasje i samme bygg. På den måten kan elever på første trinn få ekstra god 

plass i det grønne bygget neste skoleår. 1. trinns-basen på aktivitetsskolen vil holde til i det 

grønne bygget, 2.-3.- trinns-basen i det blå, og 4. trinns-basen i andre etasje i det røde 

hovedbygget. Vi håper byggearbeidene i forbindelse med kroppsøvingsbygget vil starte opp i 

løpet av sommeren.  

 

Det nye uteområdet ferdigstilles i løpet av våren. Lekeapparatene skal monteres ferdig, og 

skolegården vil bli oppmerket med spill og paradis. Det er fortsatt ingen avklaring mht 

kunstgress/ballbinge bak skolen. Vi avventer svar fra Byantikvaren/Undervisningsbygg på om 

vi får tillatelse til å etablere det.   

 

Det opprettes tre paralleller på første trinn til høsten. Vi gleder oss til å bli kjent med over 70 

nye Berg-elever og flere nye ansatte!  

 

Den siste uken av mai skal hele skolen også i år ha "temauke". Vi implementerer de 

grunnleggende ferdighetene og mål fra flere fag inn i årets tema "En reise til et annet land". 

Gjennom en annerledes uke skal elevene få opplevelser og god kjennskap til landet de tilhører, 

samt avslutte med å reise til hverandre. Vi er i gang med planleggingen, og gleder oss til 

gjennomføringen! 

 

Vi planlegger en ny og spennende 4.trinns-base på Aktivitetsskolen neste skoleår. Elever på 3. 

trinn har hatt stor innflytelse på innhold og aktiviteter som planlegges. Vi minner om at 

kurstilbudet kan bli redusert for elever med ½-dags-plass, da tidspunktene for kurs/aktiviteter 

ikke nødvendigvis lar seg tilpasse redusert oppholdstid.  

 

17. mai nærmer seg og vi ser frem til å delta som skole nummer 13 i det store barnetoget i 

sentrum. Det er en flott opplevelse å få lov til å opp Karl Johans gate med faner og flagg, og vi 

håper å få med oss alle skolens elever i toget! Ytterligere informasjon og påmelding kommer.  

Ettermiddagsarrangementet på Berg skole arrangeres av foresatte på 3. trinn, og starter kl. 

14.30.  

Med hilsen 
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