
Oversikt over slutten av skoleåret  
1IBA/IBB og 2IB 
 

Her kommer en oversikt over ulike aktiviteter som skjer de siste dagene av skoleåret. Det 

er fremdeles oppmøteplikt.  Det vil komme nærmere beskjed om hvilke rom klassene skal 

være på. Merk at det kan bli gjort endringer i planen.  

DATO 1IBA/1IBB  2IB  

Mandag 
7.6 

Avspasering jf. mandag 14.06 og 
tirsdag 15.06  
Elever som har søkt SF neste år, 
eller skal ha fremmedspråk på IB, 
skal delta på 
fremmedspråksdagen  
 

• Lab-dag  
o 1. og 2.økt: 

Physics/Biology  
o 3. og 4. økt: ESS/ 

Biology 

• EE-arbeid når elevene 
ikke er på lab   

NB! Ingen ordinær 
undervisning – alle elever 
skal være på skolen 1.- 4.økt  

Tirsdag 8.6 Kl. 08.20 – 09.00: Bokinnlevering 
og tømming av skap  
 
09.00 – 13.00: IB-dag med fokus 
på The IB learner profile 
(utendørs) – mer informasjon 
kommer  

• Lab-dag 

• EE-arbeid når elevene 
ikke er på lab   

NB! Ingen ordinær 
undervisning – alle elever 
skal være på skolen 1.- 4.økt 

Onsdag 9.6 Karaktermøter/studiedag 

 

• Lab-dag (ingen ordinær 
undervisning) 

• EE-arbeid når elevene 
ikke er på lab   

NB! Ingen ordinær 
undervisning – alle elever 
skal være på skolen 1.- 4.økt 

Torsdag 
10.6 

Innovasjonscamp V/ Ungt 
Entreprenørskap: VG1 ST, IB,  
Sted: fordelt på 12 klasser/rom 

• Oppstart 8.20 
 

Ordinær undervisning etter 
vanlig timeplan  
 

Fredag 11.6 Innovasjonscamp forts. 3.økter 

• Oppstart 8.20 
 

Ordinær undervisning etter 
vanlig timeplan 

Mandag 
14.6 

Demokrati og 
medborgerskapsdag 
Kl. 9.00 – 11.00 
 
Felles lunsj 11.00 – 13.00?  
 
Konsert pre-IB 13.15 

• Flygelsalen  

Ordinær undervisning etter 
vanlig timeplan 



 
 

Tirsdag 
15.6 

Aktivitetsdag  

 
 

Ordinær undervisning etter 
vanlig timeplan 

Onsdag 
16.6 

Kl. 10.00 – 12:30  
 Filmvising av I Human   
- link sendes ut Elevene må se 
hjemme  

Kontaktlærerdag       

Torsdag 
17.6 

 Ordinær undervisning etter 
vanlig timeplan 

Fredag 18.6 09.00: Klassevise avslutninger 
med kontaktlærer  
- strømming fra kl. 09.30 

10.30: Klassevise 
avslutninger 
med kontaktlærer  
- strømming fra kl. 11.00  
 

 

 


