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                        Info om levende julekalender 2018 
 

Nå går vi inn i desember måned og det nærmer seg jul. I den forbindelse er tradisjoner 
viktig. Også i år blir det levende julekalender på Lutvann skole. Her får dere en oversikt 
over aktiviteter i desember: 

 
   Mandag 3. desember: Vi synger adventstiden inn.  

Lærerne synger "Vi tenner våre lykter" i nedre skolegård kl. 08.00. 
 
   Tirsdag 4. desember: Den store hjertedagen.  

Alle lager et hjerte som henger oppe i hele desember. 
 
   Onsdag 5. desember: Rød dag. Vi kler oss i røde klær og danser "Røris" i skolegården.  
 
   Torsdag 6. desember:   Når en pepperkakebaker baker pepperbakekaker… 

Ledelsen går rundt og deler ut pepperkaker i klassene. 
   
   Fredag 7. desember: Nisselenke. Alle lager en nisse og vi henger dem opp, hånd i hånd. 
 
   Mandag 10. desember: Julepynteverksted. Vi lager julepynt til klasserommene. 
 
   Tirsdag 11. desember: Julerengjøring.  

Vi rydder, vasker og gjør det fint. Elevene tar med klut hjemmefra.  
 
   Onsdag 12. desember: Vi øver på julesanger og juletregang.  
 
   Torsdag 13. desember: Lucia. Vi får se og høre Luciatoget med 3. trinnselevene. 
 
   Fredag 14. desember: Gang rundt juletreet i nedre skolegård. "Tut og Blæs" spiller for oss. 
 
   Mandag 17. desember: Julegudstjeneste i Haugerud kirke. Alternativt opplegg på skolen.  

HUSK! Lever svarslipp! 
 
   Tirsdag 18. desember: 2. trinn inviterer til Juleforestilling for hele skolen kl. 9:30 og 12.  
 
   Onsdag 19. desember: Vi leser "Snekker Andersen og julenissen" av Alf Prøysen. 
 
   Torsdag 20. desember: Fakkeltog. Vi går i fakkeltog inn til Lutvann kl. 7:30. Kanskje venter det noen 

på oss ute i skogen et sted. 
 

Det kan bli noen endringer underveis i levende julekalender.  
Trinnenes ukeplaner vil alltid være oppdatert! Siste skoledag før jul er torsdag 20.12.  

Da slutter elevene kl. 10:00 og aktivitetsskolen åpner kl.10:00. 
 

Minner samtidig om at første skoledag  
etter juleferien er torsdag 3. januar. 

 
    Vi gleder oss til en fin førjulstid!  

               Hilsen alle på Lutvann skole.            

 


