
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Smestad skole 

 

              Smestad, 16.05.2022 

 

Ny timeplanstruktur 

 

Nedenfor følger utkast til revidert timeplanstruktur. Strukturen har vært diskutert og landet i 

personalet, gjennom plangruppe og MBU (tillitsvalgtes medbestemmelsesutvalg). Gul farge er 

undervisning. Hovedargumentet for ny timeplanstruktur har vært å ha en så lik struktur som 

mulig for hele skolen, som gjør det enkelt å legge gode planer for undervisning og som sikrer at 

skolen kan ta i bruk fraværssystemet som øvrige skoler i byen har gjort.  

 

Generelt:  
 

Vi har utarbeidet en timeplanstruktur som i hovedsak er lik, men som skiller litt mellom småtrinn 

og mellomtrinn. Frem til lunsj er planen lik på alle trinn. Etter lunsj har 5.-7. trinn to økter med 

friminutt mellom, mens 1.-4. trinn har en sammenhengende siste økt. Dette er grafisk fremstilt 

nedenfor.  

 

Trinn 1-4: 
Time Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 08.30-10.00  

 

    

Fri 10.00-10.15      

2 10.15-11.15      

Spis 11.15-11.30      

Fri 11.30-12.00      

3 12.00-13.00      

Fri 13.00-13.30      

 13.30-14.30 TEAM   TEAM (1t)  

Møtetid 14.30-16.00 TEAM   PU-tid   

SMAKS overtar på de hvite/grønne områdene.  

 

Trinn 5-7: 
Time Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 08.30-10.00  

 

    



Fri 10.00-10.15      

2 10.15-11.15      

Spis 11.15-11.30      

Fri 11.30-12.00      

3 12.00-13.00      

Fri 13.00-13.15      

4 13.15-14.15      

Møtetid 14.30-16.00 TEAM   PU-tid TEAM (1t)  

 

 

Fag- og timefordeling – revidert: 
 

Det ble utarbeidet en revidert fag- og timefordeling i forbindelse med ny timeplanstruktur. 

Denne ble godkjent i driftsstyret i møtet i mars 2022. Rektor har etter ønske fra lærere særlig 

på småtrinnet gjort en endring til, der 1. trinn har fått en time kortere uke (som i dag) og 4. trinn 

en time lenger (som i dag). Dette er en kosmetisk endring, og gir alle elever fullverdig fag- og 

timefordeling, som tidligere.  

 

 
 

 

Fag – endringer som følge av ny struktur:  
 

Nedenfor følger flere endringer som følge av ny struktur.  

• Velkomstklassene:  

o Velkomst A og B har de siste årene holdt til i Bygg 1, 3. etasje. Her har det ikke 

vært annen undervisning. Vi ønsker å få dem mer inkludert i skolen for øvrig, og 

gir dem fra neste skoleår klasserom i 2. etasje i samme gang som 2., 6. og 7. trinn.  

• Musikk: 

o Musikkfaget tar igjen over klasserom i Bygg 1, 3. etasje. Da får vi en 

musikkavdeling der den har vært tidligere, og samlokalisert med musikkstudio 

(innredet og finansiert av SMAKS) 



o Musikk 5.-7. trinn vil bli tilrettelagt med halve grupper, som åpner for mer 

kreativitet i musikkundervisningen (se neste punkt) 

• Drama som fysisk aktivitet: 

o Faget fysisk aktivitet på 5.-7. trinn har på Smestad skole blitt organisert som en 

times utendørs frilek/fritt spill.  

o Smestad skole vil skoleåret 2022/23 pilotere en alternativ måte å drive fysisk 

aktivitet på, gjennom å legge ressursene til fysisk aktivitet inn som del av 

skolehverdagen innen fagområdet drama. Dramafaget er et fysisk og praktisk-

estetisk fag, som inngår i norsk skole som pedagogisk metode, men ikke som eget 

undervisningsfag. 

o Modellen innebærer at elevene på 5.-7. trinn får en fast time drama i halv klasse, 

delt opp mot faget musikk. Dette er også en vinn-vinn-situasjon for musikkfaget, 

som dermed gis bedre rammer for aktivitet (for eksempel instrumentopplæring, 

dans mm). 

o Erfaringen fra andre skoler viser at elevene liker dramafaget, og føler mestring og 

motivasjon i dramatimene.  

• Kunst og håndverk:  

o Kunst og håndverk har hatt en noe vrien timeplan de senere årene, med en form 

for skjevdeling med andre fag. Dette har hatt sin bakgrunn i ønsket om å få alle 

timer i K&H inn på de to K&H-spesialrommene. Dette har også medført at elevene 

har hatt 1,5 t kunst og håndverk med faglærer på 5-7, noe mindre enn fag- og 

timefordelingen tilsier.  

o Skoleåret 2022/23 åpner vi for at noe undervisning i faget legges til et nytt 

spesialrom i 3. etasje, og øker timetallet til hele 2-timers økter.  

• Andre fag:  

o For andre fag har strukturendringen mindre følger.  

o Her er hovedgevinsten at strukturen er forutsigbar og relativ enkel, samt at det 

er enkelt å sette opp en god og oversiktlig fraværsløsning 

 

 

Smestad skole,  

 

Rektor Anton 

 

 

 


