
Audhilds
rens & vask

Åpent: man-fre 9-17 · lør 10-14

Jakobsliveien 53 
Tlf 916 09 586

Vi har også inn-/ut-levering hos Lavendel på Grillstad Marina, Tlf 955 54 420

Vi tilbyr akutthjelp, allmenn tann-
behandling, fjerning av visdoms-
tenner, kosmetisk tannbehandling, 
amalgamsanering, hvite fyllinger, 
bleking av tenner, porselens-  

fasetter, implantatbehandling, 
kroner og broer.

Valentinlystsenteret •  73 91 13 13 
www.valentinlysttannlegekontor.no

STUDENTRABATT

Vær synlig lokalt!
Med en annonse i Bydelsavisa Strinda 
når du mer enn 30.000 husstander i 

Trondheim nord/øst.

www.bydelsavisastrinda.no
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Barn elsker å leke med ord!
1.trinn på Nidarvoll skole 
har i samarbeid med Nasjonalt 
senter for skriveopplæring og 
skriveforskning deltatt i et pro-
sjekt om tidlig skriving. 
Elevene har blant annet laget sin egen dorull-
klovn som har vært utgangspunkt for en skri-
veoppgave vi nå skal presentere. Elevene ble 
utfordret til å leke med ord for å finne adjektiver 
og setninger som beskriver klovnen de har laget. 
Vi ønsker med dette å vise at skriving er gøy og 
at barn elsker å leke med ord. Tidlig skriving er 
mulig med motiverende skriveoppgaver og det er 
for mange veien inn i lesingen.  

Fargerike dorullklovner stilles ut sammen med til-
hørende tekster. I tilknytning til utstillingen er det 
en lese-, skrive- og tegnekrok slik at barn som be-

søker biblioteket kan skrive og tegne både klovne-
fortelinger og andre artige historier. Sammen med 
utstillingen stilles det også ut klovnebøker. 

En av elevene forteller at det er fint å vise frem 
hvor flinke de er og at det er GØY å gå på skole 
når de får skrive om klovner.  1.trinn håper at 
mange skoler og barnehager besøker utstillingen 
på Trondheim folkebibliotek i ukene fremover.  ☺

Den offisielle åpningen var fredag 10.april. Elev-
ene fikk servert klovnechampagne og de fikk sele-
bert besøk av kommunaldirektør Gunn Røstad,  
Erlend Moen og Mikael Lyngstad fra Trondheim 
kommune. 1.klassingene synes det var ekstra stas 
at rektor Jan tok turen innom. 

Velkommen!  

Vennlig hilsen 
Skrivesenteret ved Maria Hole-Forsmo
Rådgiver, Nasjonalt senter for skriveopplæring og  
www.skrivesenteret.no

Stolte og flinke 1.klassinger: Silas André Forsmo, Leon Hoff og Aurora  Solbakken. Alle foto: Esben Kamstrup.

Klovner og ordlek
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