
7. TRINN, UKE 25 

Sosialt mål: Vi er snille, greie og tålmodige med hverandre denne siste uka. Vi tør å gi en klem til lærerne våre 😊  

 

 

Informasjon:  
 
Denne uka blir det mye fokus på musikalen. Vi setter av tid til siste gjennomføringer og forberedelser til 
sommeravslutningen og skoleforestillingen. De som ikke har vært like interessert eller involvert i musikalen har 
alternativt opplegg.  
 
Onsdag 19.06 arrangeres «Ammerud på tur». Vi avspaserer litt fra forestillingen fra dagen før, og møter på skolen 
litt senere. 7. trinnsturen er å dra til Oslo klatrepark, og vi skal til å sykle dit. Husk sykkel og hjelm! Det er lurt å 
sjekke sykkelen i god tid. Dersom du ikke har mulighet til å sykle så må du gå. Det tar lenger tid å gå, så da må man 
møte litt tidligere på skolen. Se oppmøtetidspunkt på ukeplanen.   
 
Vi har prøvd å sende med elevene alle eiendeler fra garderoben og skap. Det er fortsatt diverse klær til overs. Dere 
er velkomne til å ta turen innom skolen selv også.  
 
Alle som jobber på 7. trinn ønsker å takke for en helt fantastisk tid sammen med en gjeng flotte elever! Vi kommer 
til å savne hver og en! Ønsker dere lykke til videre på Apalløkka og andre ungdomsskoler! Vi håper dere har hatt 
lærerike og hyggelige år på Ammerud skole. Vi har hatt god dialog med Apalløkka underveis, så vi er trygge på at de 
som skal dit er i trygge hender. 
 
 
 

 

Mandag 17.06  Tirsdag 18.06 Onsdag 19.06 Torsdag 20.06 Fredag 21.06  
Baseåpning 08.15-08.30   Baseåpning 08.15-08.30   Avspaserer fra 

musikalen 

Baseåpning 08.15-08.30   Baseåpning 08.15-08.30   

 
Musikaløving 

skoleforestillingen + 
forberedelser til 

sommeravslutningen! 

 
Generalprøve for 

kveldsforestillingen. 

 
Ammerud på tur – 

Oslo klatrepark:  
Oppmøte for de som 

skal gå: 09:00 
 

Oppmøte for de med 
sykkel: 09:45 med 
sykkel og hjelm. 

 
 

Slutt 14:30-15:00 
 

 
Generalprøve for 
skoleforestillingen  

Musikal for skolen 
Vi sier takk for nå, og 
ønsker hverandre god 

sommer! 😊  
 
 
 
 
 
 
 
Vi prøver å løsrive oss 
umiddelbart etter 
samlinga i gymsalen.  

Spising/storefri Spising/storefri Spising/storefri  

 
Musikaløving 

kveldsforestillingen 
med kostymer + 
forberedelser til 

sommeravslutningen! 

 
Musikaløving 

skoleforestillingen 
med kostymer + 
forberedelser til 

sommeravslutningen!  

Musikal + 
forberedelser til 

skoleforestillingen!  

Slutt 13.45 Slutt 13.45    Slutt 13.45 


