
Uteskole 
Alle klasser er en del ute gjennom skoleåret, og da bruker vi både ulike turmål i nærmiljøet og 
Mobakken. Mellomtrinnet har i år en fast utedag der på fredager. Noen fredager på vinteren vil 
bli inne, hvis det er for kaldt. På Mobakken får vi opplevelser vi kan ta med inn i klasserommet 
og jobbe videre med, og motsatt; vi tar med fagene ut gjennom ulike aktiviteter. Dette året er 
det naturfag, matematikk og en time fysak vi har på timeplanen. Det er viktig at elevene trener 
på å pakke sekken selv, kvelden i forveien. Planlegge matpakke og ha med seg alt til å lage dette 
selv ute. Klær etter vær, sitteunderlag og varm og kald drikke er fint å ha i sekken. Viktig med 
gode sko som passer vær og aktiviteter. En slik dag er noe elevene gleder seg veldig til, og det er 
fint å kunne ha en slik arena å bygge gode relasjoner og trene på ulike sosiale ferdigheter. Det er 
veldig tydelig at elevene ved Dalsbygda skole er løsningsorienterte, kreative, omtenksomme og 
positive elever- og dette kommer tydelig frem når vi har med oss de yngre elevene ute. 
Mobakken er et flott område for læringsaktiviteter faglig og sosialt, og for mange et lite 
"pusterom" man kan glede seg til gjennom uka.  
 
 
 

                                      

 

 

Lesing 
Vi har et ekstra fokus på lesing i år, og har satt inn ressurser på tidlig innsats. Karianne og Anita i 
spespedteamet er med på "Intensive lesekurs" på Tynset, og har valgt å ha ekstra fokus på 3. og 
4. kl. dette skoleåret. De gjennomføre kartlegginger, og bruke tid på å sette inn støttetiltak der 
det er nødvendig. De vil også jobbe på de andre trinnene, med ulike fellestiltak. Det er samtidig 
veldig viktig at hjemmene følger opp lesinga til elevene. Dette gjelder alle elever på alle trinn. 
Foreldrene kan bidra ved å legge til rette for å lese høyt, følge med på at de leser (og ikke 
gjetter), snakke om det de har lest og spørre om ulike ord og begreper. Dette er viktig både når 
det gjelder skjønnlitteratur og faglitteratur i andre fag og lekser.  
 


