
TEMA: ALT BLIR BRA



Les dette 



Når vi har hatt tema om symmetri eller 
geometriske former på uteskole har 
dere faktisk drevet med STEDSKUNST. 

Noen av dere har kanskje sett slike kunstverk ute i 
skogen nå i denne tiden hvor Norge står litt stille?  
Kanskje har dere sett steiner som er malt og dekorert 
med positive meldinger?  

Disse steinene, kunstverkene i skogen, 
og regnbuer i vinduer, (som dere også 
har laget), er for at vi skal signalisere 
til hverandre at ALT BLIR BRA

❤

selv 
om det er litt trist nå! Vi viser at vi 
tenker på hverandre! 

LES



Oppgave torsdag 02.april
1. Les det jeg har skrevet om Land art, eller 
Stedskunst. Se på bildene av ting dere og 
andre barn har laget.  

2. Gå inn på lenken jeg har lagt her på 
denne siden. Se på bildene fra dette Land 
art - prosjektet med barn på Kjerringøy.  

BarneLabben

3. Tenk og planlegg litt hva du skal lage i morgen på 
uteskole. Temaet er : ALT BLIR BRA. Trenger du noe 
utstyr, noen redskaper? Skriv litt i boka her hva du 
tenker og planlegger.

PRAKTISK OPPGAVE - SE NESTE SIDE

❤ ❤

Lese

Se

Planlegg og skriv

https://www.kjerringoylandart.com/barnelabben.html


OPPGAVE TORSDAG

1. Finn en fin stein som er passe stor. 
 
2. Bruk maling og  tusj og dekorer steinen din 
fint. Skriv en hyggelig melding på steinen.  
 
3. Ta bilde av steinen din.  
 
4. Gå ut og legg steinen et sted som den kan 
glede noen. Ta gjerne bilde der du legger den

❤

 
 
5. Legg bilde av steinen din i boka. Skriv hvorfor 
du dekorerte steinen din slik du gjorde, og 
hvorfor du la steinen der.  



OPPGAVE PÅ UTESKOLE FREDAG

1. Smør matpakke og pakk sekken selv. Ta gjerne med en 
tursjokolade

😊

 

2. Tenk over det Land-art kunstverket du har planlagt å 
lage i dag. Har du med det du trenger i sekken? 
Husk mobil eller iPad til å ta bilder! 

3. Si fra hvor du går hvis du går alene. 

4. Lag kunstverket ditt. HUSK Å TA BILDE! 

5. Kos deg med matpakka, se etter vårtegn, ta en tur 
og se på «treet ditt»- ta bilde. Har noe skjedd siden 
sist? 

FØR DU 
GÅR: 

Husk å «sjekke inn» på klassediskusjon på Showbie! 

👍

UTE PÅ UTESKOLEN 

GOD PÅSKE 

ALLE SAMMEN 

🐣🐥

HUSK AT TEMAET ER : DET 
GÅR BRA! 




