
 
Den levende julekalender 

Lusetjern skole 2019 
Velkommen til førjulstid på Lusetjern skole. Vi 

ønsker å beholde våre faste tradisjoner med Lucia 
og samlinger, og en "levende julekalender" 

Uke 49: 
Dag/ Dato Aktivitet Ansvar/ organisering 

Mandag 
2.des 

Kick off "Den levende julekalender" ved 
flaggstanga kl. 09.00. Opplesing og sang: 
adventssang + oppstart hemmeligvenn 

Marit Heggedal + 
nissekor 
Trinnene får utdelt tekst 
til sanger som skal 
synges 

Tirdag  
3.des 

Julefortellingsdagen:  
Hvert trinn har en fellessamling med 
høytlesing. Eldre elever leser for yngre. 
5.trinn leser for fadderelevene sine 
1.trinn. (Forslag til samarbeid 1-5, 4-5, 
2-6, 3-7.) 

Lærere på trinnet. 
Flere trinn må gjerne 
samarbeide om felles 
"lesestund". 

Onsdag 
4.des 

Juleord-dagen: 
Trinnene lager en juleplakat med 
”juleord” og forklaring og finner ord og 
begrep som skal jobbes med i desember. 
Husk Verdiene våre! 

Lærere på trinnet 

Torsdag 
5.des 
 

Julekort: 
Elevene lager julekort, digitalt eller 
papir. Trinnene bestemmer selv hvem 
de vil sende kortet til. Organisasjoner/ 
Eldrehjem / omsorgsbolig/ barnehage/ 
samarbeidspartnere/ asylmottak.  

Lærere på trinnet. 
 

Fredag 
6.des 

Pepperkakedagen:  
Ledelsen går rundt med pepperkaker til 
alle. 

Ledelsen 
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Mandag 
9.des 

Vennskap: 
Evaluerer og oppsummere 
hemmeligvenn. 
Ny hemmelig venn. 

 
Lærere på trinnet 

Tirsdag 
10.des 

Mattenøtt-dagen:  
Alle klasser bruker åpne oppgaver/ 
mattenøtter som har fokus på å bruke 

Samarbeid på team 
 



ulike strategier, ulike tilnærminger og 
samarbeid.  

Onsdag 
11.des 

Hjertedagen: 
Alle elever lager et rødt hjerte som 
henges opp eller gis til en annen på 
skolen.  

Dilek ordner materiale og 
forslag til mal til alle 
trinn 

Torsdag 
12.des 

Julefilm:  
Trinnene velger en julefilm som passer 
for aldersgruppen   

Lærere på trinnet 

Fredag 
13.des 

Luciadagen: 
3. trinn inviterer til Luciasamling i 
samlingssalen kl. 12.00. 

3.trinn + Musikkansvarlig 
på trinnet 
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Mandag 
16.des 

Vennskap: 
Evaluerer og oppsummere 
hemmeligvenn 

Lærere på trinnet 

Tirsdag 
17.des 

Julesamling i kirken / Samling i 
samlingssalen: Holmlia kirke og 5. trinn 
inviterer til julegudstjeneste, mens 
skolen inviterer til julesamling i 
samlingssalen/ musikkrom fra kl. 09.30  
 

Julesamling i kirken: 5. 
trinn + Musikkansvarlig 
på trinnet + Marit Hegg. 
Ansvar samlingssal: 
Aicha (spespedteam) 
Marianne (spespedteam) 
Beda (kontaktlærer for 2B) 
Yousra (kontaktlærer 4A) 
Shahida ( AKS) 

Onsdag 
18.des 

Rengjøringsdagen:  
Elevene rydder og vasker i hyller, 
klasserom, garderobe. Ta med egen 
vaskeklut. 

Lærere på trinnet 

Torsdag 
19.des 

Juletregang: Samlingssalen fra kl. 09.00.  
 

Anne/ Musikkansvarlig 
Rektor ønsker god jul 

Fredag   
20.des 

Julesamling i klasserom alle elevene kan 
ha med godteri til samlet verdi på maks 
kr. 30,- + en drikke på maks 0,5 l. 
Elevene slutter 12.00 

Lærere på trinnet 

Åpen kveld / juleverksted:  
Alle trinn inviterer foresatte med søsken til åpen kveld på klasserommet 
med juleverksted og julekos fra kl. 17.30 – ca. 1930. Lærere på trinnet i 
samarbeid med klassekontakter (evt. bevertning bestemmes av lærere i 
samarbeid med FAU kontakt). Vi henger opp kalender hvor dere booker 
dere inn. 



Nyttårsball 7.trinn:  
Foresatte og lærere på trinn (?) 


