


Sinsen skole 80 år 

1938 - 2018 
  

FELLES PROGRAM 

 

Velkommen v/rektor 

Sangen om Sinsen 

Ingen utenfor-sangen 

Sang v/koret Flexus 

Hurra for deg! 

(1.vers) 

BlimE-dansen 2017 

 

      

     

 STARTER 16.00 

 

OPPSTILLING FOR  

FELLES PROGRAM I 

SKOLEGÅRDEN 



60-tallet 

50-tallet 

40-tallet 

30-tallet 

På 6.trinn kan dere se og oppleve 

60-tallet. Det vil være en åpen 

utstilling i klasserommene etter at 

elevene har fremført en superhit fra 

60-tallet. Hiten fremføres i 

skolegården etter felles program. 

6A og 6B: Elevlagde filmer og 

veggavis 

6C og 6D: PowerPoint og veggavis 

På 3.trinn kan dere se og oppleve 

50-tallet i en åpen utstilling. 

3A: Barndom før og nå 

3B: Oslo/Sinsen før og nå (bilder) 

3C: Vinter-OL i Oslo i 1952  

3D: Kjønnsroller på 50-tallet 

På 7.trinn kan dere se og oppleve 

40-tallet. Elevene skal presentere 

ulike temaer fra tiåret. 

Presentasjonene starter 16.45. 

Elever og foresatte går til sine 

klasserom. 

I velkomstklassene kan dere se og 

oppleve 30-tallet. Elevene har 

laget veggavis. Det vil være en 

åpen utstilling i klasserommene 

rett etter felles program i 

skolegården. 

 

70-tallet 

80-tallet 

90-tallet 

På 4.trinn kan dere se og 

oppleve 90-tallet. Det vil være 

musikk, dans og utstilling i 

klasserommene etter felles 

program.  

2000-tallet 

På 5.trinn kan dere se og oppleve 

70-tallet. Elevene har jobbet med 

tema på tvers av trinn. Det vil 

være en åpen utstilling i 

klasserommene etter felles program. 

På 2.trinn kan dere se og oppleve 

80-tallet. Det vil være en åpen 

utstilling i klasserommene etter 

felles program. 

2A: Barne-TV 2B: Albert Åberg  

2C: Barnesanger 

 

Førsteklassingene har i år 

jobbet med “Vi på Sinsen i 

dag”. Her kan du få med deg 

hverdagen til dagens 

førsteklassinger. Det vil være 

utstilling i klasserommene 

etter felles program. 

Kunst og håndverk 

5., 6. og 7.trinn stiller ut vårens 

kunstprosjekter på tekstilrommet. Velkommen! 
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