FORELDREOVERTAGELSEN NORDSTRAND SKOLE 27. OG 28. NOVEMBER.
Følgende tidsplan og gjennomføring er tenkt:
TORSDAG 27. NOVEMBER
Kl. 08.00-8.30 Klasseansvarlig møter på lærerværelset hvor nøkler og klasselister blir
utlevert, og nykokt kaffe blir servert!
Kl. 8.45-11.15 Hver klasse har oversikt over eget opplegg. Klasseansvarlig er ansvarlig for at
alle har kommet inn etter hvert friminutt/pause. Lillefri kan man avholde når det passer i
forhold til klassens opplegg. Vanlig tid for lillefri er kl. 9.30-9.45. De som da underviser må
bli med klassen ut i friminuttet. Klasseansvarlig sender klasssens melkeansvarlig for å hente
melk kl. 11.10 som vanlig rutine er. Klassen har selv oversikt over dette.
Kl. 11.15-11.30 Spisetid.
Kl. 11.30 til 12.00 Storefri. En klasseansvarlig/foreldre fra hver klasse har vakt i storefri dvs.
at vi skal være 21 foreldre ute og i bakvakt. Alle skal ha på seg gule vester så barna vet hvem
som har inspeksjon. Man kan jo også ta 15. min hver. Dette får dere avtale innbyrdes i
klassene. De andre kan kose seg på lærerværelset.
1 og 2. klasse har vakt nede ved lekestativene og borte ved sandkassen
3. klasse har vakt oppe ved fotballbanen
4. klasse har vakt rundt B bygget.
7. klasse foreldre har vakt rundt A bygget.
5 og 6. klasse har bakvakt inne i foajeen.
Elevrådsrepresentantene går også med vester, og meglerne hjelper også til i storefri.
Kl. 12.00 FØRSTEHJELPSUNDERVISNING FELLES
Elevene stiller opp på vanlig måte etter storefri, klasseansvarlig henter de ute og tar de med
inn til klasserommet og foretar opprop.
1. og 2. klasse beholder ytterklærne på og går ut og stiller opp klassevis ved sperringen som
vil bli satt opp mellom A og B bygget.
3. og 4. klasse tar på innesko og går klassevis ned til musikk salen. Hver klasse er en gruppe
som er samlet på de ulike stasjonene.
Det er totalt 12 grupper, 6 grupper ute og 6 inne, dvs en klasse er en gruppe.
1. del ute ved leskuret mellom A og B bygget.
1 Politibil

2 avdelinger, en klasse har gjennomgang av bilen, og 1 får høre litt om hva
politiet gjør.

1 Sykebil

2 avdelinger, en klasse ser på sykebilen og får høre litt om den, mens den andre
klassen får høre hva de gjør.

1 Brannbil

også 2 avdelinger, en klasse ser på bilen og den andre klassen får høre litt om
hva brannmenn gjør.

1 A og B begynner på politibil
1 C og 2A begynner på sykebil
2 B og C begynner på brannbil

3 A og B begynner på politibil
3 C og 4 A begynner på sykebil
4 B og 4 C begynner på brannbil

Etter 12 minutter bytter man hovedgruppe dvs. fra politibil til sykebil, men det er altså bytte
ca. hvert 6 minutt fra bil til orientering innen for samme gruppe.
Ved inngang til musikksalen skal nedgangen ved foajeen benyttes, den som brukes ved
foreldrearrangement på skolen.
Musikksalen 3-4 trinn. 3 hovedstasjoner der også, hvor 2 grupper er på samme stasjon, men
den ene gruppen er pasienter og den andre utøver 1. hjelp, så byttes det på neste stasjon. Man
bytter hovedstasjon hvert 12. minutt.
* Sår 2 avdelinger også her, men man gjør da det samme på de 2 avdelingen (ca. 12 min).
Den ene klassen er pasienter og den andre andre utøver 1. hjelp med plaster ol. etter
rask innføring av folkehelsa.
3 A legger på plaster 3 B er pasienter (det samme for 1A og 1B)
4 B legger på plaster og 4C er pasienter (det samme for 2B og 2C)
3 C er pasienter og 4 A legger på plaster (det samme for 1C og 2A)
* Brudd på samme måte som over, folkehelsa har med bandasjer som den ene klassen legger
på den andreklassen som da er pasienter, motsatt av over.
3 C legger på bandasje og 4 A er pasienter (det samme for 1C og 2A)
3 B legger på bandasje og 3 A er pasienter (det samme for 1B og 3C)
4 B er pasienter og 4C legger på bandasje (det samme for 2B og 2C)
* Besvime/Bevisstløs, gjennomgang av folkehelsa, 2 og 2 elever gjør som de blir instruert, 1
er pasient og 1 utøver 1. hjelp.
4B og 4C starter her, så kommer 4A og 3C, til slutt 3A og 3B
2B og 2C starter her, så kommer 2A og 1C, til slutt 1 A og 1B
Etter 45 min, kl. 12.45, går de som har vært ute inn og henger av seg ved klasserommet så går
de til musikksalen. De som har vært i musikksalen kler på seg og stiller opp ved sperringene
mellom A og B bygget.
Etter 6 min bytter man innenfor en avdeling, og hvert 12 min bytter man hovedgruppe.

Etter endt undervisning på stasjoner går man tilbake til klasserommene hvor det vil bli foretatt
opprop og elevene mellom 1. og 4. klasse blir hentet av SFO ansatte. Anbefaler da at de som
har vært sist ute bare beholder ytterklærne på.
Luftambulansen holder orientering i gymsalen for 5. til 7. trinn.
5. til 7. klasse elevene stiller opp på vanlig måte ute og går opp for å henge fra seg
ytterklærne. Opprop foretas før man igjen går samlet klassevis til gymsalen via SFO inngang
v/bronsestatu. Ved inngang til gymsal står kasse med klassenavn for utesko. Klassene setter
seg på anviste plasser i gymsalen. Folk fra luftambulansen informerer om hva som skal skje
før DVD fremvisningen, hvor 7. klasse utprøver og demonsterer på utleverte dukker
underveis, mens 5. og 6. klasse følger med. Etter dette blir det tid til spørsmål. Dette varer i
ca.1,5 time inkl. inn mars og utmars. Elevene går tilbake til klasserommene hvor det foretas
opprop før alle går hjem kl. 13.30
Kl. 13.30 skoledagen avsluttes for alle.
Klasseansvarlige og de som har hjulpet til, møtes på lærerværelset for oppsummering av
dagen, samt levering av nøkler og klasselister. 15 minutter kaffepause. Vi må gjøre
oppmerksomme på at ingen barn har adgang på lærerværelset til noe tid, i hele perioden av
foreldreovertagelsen.
Vi trenger hjelp av noen torsdag etter skoletid til å forberede til fredagen. Helst en fra hvert
trinn og gjerne en fra hver klasse. Gi beskjed på lærerværelset når du kommer om det kan
passe å bli igjen litt etter vi har hatt 15 min kaffepause.

FREDAG 28. NOVEMBER JULEVERKSTED
Kl. 08.00-08.30 Nøkler og klasselister utleveres på lærerværelset. Kaffe serveres.
Kl. 08.30-09.00 Hver klassekontakt får 2-3 foreldre fra hver klasse som leverer 20 boller hver
i gymsalen.
Kl. 08.45 Alle stiller opp ute og går med klasseansvarlig inn, opprop foretas.
Kl. 08.45-11.15 Juleaktiviteter igangsettes, i henhold til gjennomgang på møtet 24. november.
FAU og skolen har kjøpt inn alt matriell som er tenkt brukt, ønsker man å ha eget opplegg
organiserer man dette som man vil. Men vi ønsker da beskjed om hvilke klasser/trinn som
kjører eget opplegg. Vedrørende gavekalender er følgende tenkt; at hver elev har med seg en
ting til max kr. 30,- som pakkes inn på skolen på fredagen. Gaven blir gitt til en parallell
klasse som henger de opp på sin kalender. Dette gjør at hver klasse får ”hemlige” pakker.
Men vi vet at ett trinn har bestemt seg for å ha gode gjerninger på julekalenderen i steden for
gaver, dette er selvfølgelig helt i orden, men må samkjøres med klassekontaktene som igjen
må bestemme for trinnet.
Oversikt over aktiviteter som er lagt opp til på hvert trinn:

1. klasse: Kalender, kopp med tegnemotiv, julekort
2. klasse: Kalender, kopp med tegnemotiv, julekort.
3. klasse: Kalender, kopp med color decor, julekort.
4. klasse: Kalender, kopp med color decor, julekort.
5. klasse: Kalender, makramé, julekort.
6. klasse: Kalender, makramé, julekort.
7. klasse: Kalender, fremvisning av juleantrekk.

Kl. 11.10 melkeansvarlig i klassen henter melk
Kl. 11.15-11.30 spisetid
Kl. 11.30-12.00 Storefri. En klasseansvarlig/foreldre fra hver klasse har vakt i storefri dvs. at
vi skal være 21 foreldre ute og i bakvakt. Alle skal ha på seg gule vester så barna vet hvem
som har inspeksjon. Man kan jo også ta 15. min hver. Dette får dere avtale innbyrdes i
klassene. De andre kan kose seg på lærerværelset.
1. og 2. klasse har vakt nede ved lekestativene og borte ved sandkassen
3. klasse har vakt oppe ved fotballbanen
4. klasse har vakt rundt B bygget.
7. klasse foreldre har vakt rundt A bygget.
5 og 6. klasse har bakvakt inne i foajeen.
Elevrådsrepresentantene og meglerne går også med vester og hjelper til i storefri.
Kl. 12.00 Elevene stiller opp og hentes av klasseansvarlig. Opprop foretas i klasserommet.
Alle skifter til innesko og går ned til enten gymsal eller musikksal.1. til 4. trinn i gymsal,
kasser til sko merket klassse står utenfor gymsal, og det samme for 5. til 7. trinn i musikksal.
Ikke ta med yttertøy ned.
Kl. 12.05-12.30
Det gjøres i stand til fest for alle elevene med saft, boller og pepperkaker. Det vil også bli
moteoppvisning fra alle 7. klassene både i gymsalen og musikksalen. Ca 5 min. pr. klasse i
både musikksal og gymsal.
1.-4. trinn er i gymsalen
5.-7. trinn skal være i musikk salen
Klassen finner sin anviste plass avmerket på gulvet i musikk sal eller gymsal. Hvor felles
informasjon om hva som skal skje videre vil bli gitt.
Hver klasse har sitt bord man står rundt. Elevene skal selv være med å organisere ”stasjonen”
og hente saft, boller og pepperkaker.
I gymsalen:
1. og 2. trinn lager saft og legger opp fat/kurver med pepperkaker og boller til hver klasse.

3. og 4. trinn setter opp et bord som buffet til hver klasse i gymsalen, dekkes med duk,
servietter, glass og navnelapper på klassene.
I musikksalen:
5 trinn lager saft og legger opp fat/kurver med pepperkaker og boller til hver klasse.
6. trinn setter opp bord som buffet til hver klasse i musikksalen, dekker med duk og servietter,
glass og navnelapper på klassen.
7. trinn forbereder moteoppvisningen.
Kl. 12.30-13.30
Alle finner sine bord, spiser, drikker og koser seg til 7. klasse skal holde moteoppvisning.
Klassene må ha med minst 40 boller. Klassekontaktene må få noen til å bake og å levere dette
på skolen i gymsalen mellom kl. 8.30 og 9.00.
Etter moteoppvisningen skal alle hjelpe til å rydde sin buffet, kaste søppel, alle kaker/boller
og saft skal settes inn på Sfo kjøkkenet deretter går alle opp i klasserommene hvor det er
opptelling og avslutning.

Info til 7. trinn.
2 og 2 planlegger antrekk. Siste del av juleverksted blir at klassene går til anviste garderober
og forbereder fremvisningen etter lunsj. Tilrettelegge tøy ordner de før lunsj.
Når alt er ferdig forberedt vil 7. klassene holde en 5 min juleantrekks presentasjon hver.
Mellom øktene spiser de andre barna og koser seg. Alle klassene rydder sin stasjon tilbake til
der de hentet utstyr. Etter presentasjonen avrundes hele foreldreovertagelsen og alle klassene
går tilbake til klasserommet for siste opprop og avslutning.
Klasseansvarlige rydder klasserommet slik at alt er klart til mandag morgen, så må nøkler og
klasselister leveres på lærerværelset. Oppsummering og kaffe på lærerværelset for de som har
mulighet til det. 15. min kaffepause. Vi gjør igjen oppmerksomme på at ingen barn har
adgang på lærerværelset til noe tid i hele perioden av foreldreovertagelsen.
Opprydding i gymsal og musikksal. Fint hvis noen har tid og anledning til å hjelpe til med
dette, før vi går hjem.
Vi gleder oss veldig til gjennomføringen av prosjektet og håper og tror at det vil bli en positiv
opplevelse for alle! Vel møtt, til alle som skal være med på foreldreovertagelsen, på
informasjonsmøte mandag 24. november kl. 18.00-21.00 (18-19.30 omhandler torsdagen, kl.
19.30 til 21.00 fredagen med gjennomgang av det som skal lages på juleverkstedet.)
Med vennlig hilsen
FAU Nordstrand skole.

