
STORYLINE DALGÅRD SKOLE, 5. TRINN 
UKE 44-49 2004 

”Lilleskogen Borettslag” 
 

I ukene 44 til 49 skal vi på 5. trinn ha storyline. Vi skal i løpet av 
perioden bygge 5 hus! Hver basisgruppe skal selv vedta 
byggeprosjektet i Bystyret, tegne husene de skal bygge, de skal søke 
om byggetillatelse, støpe fundament og snekre husene. Den 1. 
desember skal vi ha åpning av ”Lilleskogen borettslag”, da får vi besøk 
av ordfører Rita Ottervik som skal klippe snoren. 
 
UKE 44 
Vi hadde en kjempespennende start på Storyline- prosjektet vårt! 
Spente elever møtte klokken 08.00 tirsdag morgen til ”Folkemøte”. 
Der ble de ønsket velkommen av Lederen i Dalgård Velforening, Siv 
Helen Sunde, som informerte om at det ser ut til at det er muligheter 
for utbygging i Lilleskogen. Vi hadde fått besøk av vår lokale politiker 
Emil Raaen som holdt en glitrende appell… Deretter fikk de foredrag 
om arkitekturhistorie i Trondheim av Gunn- Elin Burchard, kommunens 
representant fra plan- og bygningsenheten, og om moderne 
nederlandsk arkitektur av Egil Raaem, arkitekt ved NTNU. Vi hadde 
også besøk av freelance journalist Tonje Eggan. Kasserer i 
Velforeninga, Kjetil Berland, hadde heldigvis tatt seg tid til å hjelpe til 
med alt det praktiske denne dagen. 

 
 

  
Åpning av folkemøtet.                                           Vår lokale politiker!! 

 
 



  
   ”Folket” følger spent med…     Hva er dette tro? 

  
 

  
   Notater må skrives… 

          
   Papirer må leses…                         Ingenting i veien med engasjementet i alle fall!! 

         
Vi måtte også på befaring i Lilleskogen… 



På onsdag dro vi på ekskursjon til byen. Vi var på byvandring og så på 
spennende arkitektur i Trondheim. Elevene fikk inspirasjon til sine 
byggeprosjekt og tegnet skisser av spennende bygg. 

         
Busstur på vei til sentrum… 

 
 

Spente elever på byvandring! 

      
Her gjelder det å få med alle de spennende detaljene! 

 
Vi var også i Bystyret denne dagen. I Bystyret var vi politikere som 
fikk vedtatt byggeprosjekt i Lilleskogen. De hadde en lang og saklig 
debatt om hvilken Basisgruppe som skulle få de forskjellige tomtene, 
og til slutt fikk de fattet vedtak som alle ble fornøyde med. Alle 
Bystyrerepresentantene satt engasjerte og fulgte nøye med, og mange 
av representantene benyttet anledningen til å uttale seg i saken, de 
fikk dermed prøve talerstolen! Vi var også så heldige å få møte 
ordfører Rita Ottervik på vei ut av salen! Vi vil takke Kåre Georgsen 
(1.sekretær i Bystyresekreteriatet og far til Ingrid) som var til stede og 
hjalp oss under Bystyremøtet. Og Odd Anders With (Kommunalråd og 



far til Stine) som fortalte litt om sin jobb. (Vi fikk kjempe- skryt i 
Bystyret☺ og fikk faktisk høre at vi var de flinkeste elevene som har 
vært på besøk i Bystyresalen!) 

 

 
Her er vi utenfor Rådhuset. Vår lokale politiker(!) møtte oss på trappa. 

 
Bystyrerepresentantene følger spent med…”Får vi bygge tro?” 

              
 
 



         
En lang og saklig debatt! Mange representanter uttalte seg i saken. 

     
Bystyrerepresentanter følger nøye med… 

    
 

Torsdag hadde vi besøk av Tonje Eggan, professor i arkitektur og 
byggteknikk som hadde et grunnkurs i arkitektur rettet mot 
matematiske beregninger som omkrets, areal og målestokk. Arkitekt 
Egil Raaem kom også denne dagen innom en tur for å sette fokus på 
trebebyggelsen i Trondheim, og for å videreføre grunnkurset 
studentene hadde tidligere på dagen.  

 
 



   

   
Målestokk og arealregning er ikke enkelt… 

     
Mye diskusjon før alle blir enige… 

     
Hardt arbeid… Dette er vanskelig! Men hvor er alle lærerne? 

 
 
 

UKE 45 



Denne uka startet med dugnad både mandag og tirsdag. Vi hadde 
nemmelig vært så heldige å få rive ca 20 konstruksjoner som 
arkitektstudentene ved NTNU hadde bygget, slik at materialene kunne 
brukes igjen i vårt eget prosjekt. Vi må få takke NTNU for alt materialet 
og alle foreldre for stålende innsats på dugnadene! En stor og flott gjeng, 
både store og små, jobbet som helter, og ble ferdige med jobben på 
kortere tid enn planlagt. 

 

        
Både elever, foreldre og lærere jobbet som helter mandag og tirsdag! 

     
Dugnadsarbeid er GØY!! 

      
 
 

I uke 45 jobbet vi som arkitekter. Alle tegnet sine forslag til hus, både 
”drømmehus” og ”praktiske” hus. Vi utlyste en stor arkitektkonkurranse 
der alle deltok. Vi fikk fem vinnere av konkurransen som får sine hus 
bygd. Vi fikk også fem vinnere som fikk diplom for det mest kreative 
huset. Alle tegnet hus med areal 2,5 kvadratmeter, og fire vegger med 



max høyde på 1,7 meter jmf vedtatt reguleringsplan. Vi hadde en 
fantastisk prosess der mange strevde til å begynne med. Etter hvert så vi 
at det ”gikk opp lys” for flere og flere, og tegningene ble mer fantasifulle, 
mer nøyaktige og mer praktisk gjennomførbare etter som uka gikk. Mange 
av elevene rakk å lage både tre og fire forslag, og hadde nesten 
problemer med å velge ut hvilket hus de ville ha med i konkurransen. 
Torsdag var fristen for å levere inn bidrag til den store 
arkitektkonkurransen og fredag ble vinnerne kåret. 
 

 

       
Vinnerne av arkitektkonkurransen. Kreativitet ble også belønnet! 

 
Elevene måtte også skrive søknader til Trondheim kommune, plan- og 
bygningsenheten om byggetillatelse for sitt hus. 

 

      
Her sitter elevene på skolens mediatek. Søknader til kommunen må skrives. 

 



 
UKE 46 
Så var den store byggeprosessen i gang! Både store og små gledet seg 
hver dag, og iveren var større enn noen sinne! Vi hørte daglig: ”Må vi ta 
friminutt?”, ”Er vi nødt til å gå hjem nå?” og ”Jeg gleder meg til vi skal 
jobbe på kvelden også”. Utrolig morsomt for oss voksne å se så mange 
ivrige og arbeidsomme elever. I løpet av uka jobbet vi med fundament til 
husene våre. Alle gruppene målte opp tomta si, markerte alle hjørnene på 
huset og bygde forskallingskasser til fundamentet. Onsdag og torsdag var 
de store sement- dagene! Da fikk vi støpt grunnmur til alle husene! Vi fikk 
også laget ferdig gulvene i husene i løpet av denne uka. 

 

         
Hele gjengen på plass! 

 

       
Her bygger vi forskallingskasser og graver tomter. 

    
Samarbeid er viktig! 



     

 
”JEG ER EN SOLSTRÅLE!!!” 

 

    
”Vi glær oss te å bygg!!!” 



       
Sementblanding er spennende!! Dette er ”kvinnfolk” arbeid!! 

 

      
Forskallingskassene er på plass, nå er det bare å fylle i sement! 

    
          Basisgruppe 3     Basisgruppe 5 

       
Så er det gulvet i husene som står for tur. 



       
Også foreldre og søsken synes dette er spennende!            Har sementen stivnet? (puh!) 

   
Basisgruppe 2 er ferdige med gulvet sitt!! 

   
Basisgruppe 1 er nære i fra!!    Basisgruppe 4 prøver sitt gulv! 

       
Keramikkgruppa lager nummerskilt til husene. 

    
 



 

Så kom snøen… 
 
Uke 47 
I denne uka var det reisverkene som sto for tur. Elevene delte seg i 
mindre grupper som samarbeidet for å få alle veggene ferdige. Mandag i 
denne uka ble vi litt hemmet av vær-problemer! Snøstormen stoppet oss 
fra å jobbe langdag som vi hadde planlagt, men tirsdag var vi klare igjen! 
Da fikk alle gruppene reist huset sitt, og nå ser vi virkelig at det begynner 
å ligne på hus!! Tirsdag jobbet vil til sent på kveld, og mange foreldre tok 
turen ned for å se og hjelpe litt. Vi hadde besøk av både Radioadressa og 
Adresseavisen denne dagen.   
 

       
Basisgruppe 1,                    2,                                         3, 

       
                                             4 og…                            5. 

     
Husene skal være i water… 



          
…og lærerne skal ”godkjenne” arbeidet! 

       
Kveldsjobbing med engasjerte elever, foreldre og lærere… 

 
 

       
Arbeidsfolket må ha mat! 

 



    
Dette er status onsdag 17.11.2004, taket skal på plass! 

 
 

       
Invitasjonsgruppa er på mediateket og skriver invitasjoner til åpningen. 

      
Nå begynner det å ligne noe!!! 

 
Samling etter en lang skoledag… 



 
 

 
Vi vil takke våre sponsorer! Gunnar T. Strøm har gitt oss spiker, 
Taktekker Torstein Bye har gitt oss material, Obs bygg har gitt oss et 
gavekort på 3000 kr, Icopal har sponset all takpapp og Trondheim 
Mørtelverk har gitt oss sement til alle fundamentene. Til slutt en ekstra 
takk til alle foreldre som villig har stilt opp! Uten dere hadde vi aldri fått til 
dette☺  
 
Hilsen Kjetil, Gunn-Elin, Tonje, Emil og Siv Helen   



Uke 48 
 
I denne uka hadde vi mye å gjøre! Alle husene skulle ferdigstilles, vi skulle 
bake lefser til åpningen, skrive ferdig invitasjonene, lære oss sanger som 
vi skulle synge og forberede selve åpningen. Vi måtte ta i bruk kvelder for 
å bli helt ferdig med vegger og tak. Vi hadde også besøk av Tv- Trøndelag 
som laget en flott reportasje om oss! 
 
 

  
Koselig stemning i Lilleskogen!     Også ”gammel-elever” (søsken!) er nysgjerrige! 

 
 

  
 
 

  
Morsomt å se seg selv på tv!! 

 



   
Lefsebaking på skolekjøkkenet er gøy!! 

 

   
 

   
Heldigvis hadde vi hjelp av mormor og mamma! 

 
 



Uke 49 
 
Da var det klart for den siste uka! Heldigvis var vi godt i rute, så vi slapp 
å jobbe overtid. Elever og lærere var spente. Åpningstalen skulle 
finpusses, iskrystaller skulle fryses ned og koret måtte øve. Elevene 
gjorde en flott innsats med opprydding av byggeområdet, og onsdag var 
alt klart. Vi hadde generalprøve på dagtid, der mange av skolens elever 
og ansatte kom for å se og høre.  
 
Da klokka nærmet seg 17.30 var alle elevene på plass i skogen for siste 
finpuss og de sto klare da publikum kom klokka 18.30. Området var fullt 
av folk, både mamma`er, pappa`er, bestemødre, bestefedre, søsken, 
tanter og onkler, venner og bekjente hadde tatt turen ned for å se! Rektor 
Torunn Hergum åpnet det hele med en flott tale, deretter en fin tale av to 
elever på trinnet. Ordfører Rita Ottervik talte til slutt og avsluttet med å 
klippe snora – Lilleskogen borettslag var et faktum!! Elevene sang 
klokkeklart – ”En stjerne skinner i natt”, ”Long December night” og ”Jul på 
Dalgård” til slutt. Mange hadde tårer i øynene… Ingen tvil om at det hele 
var stemningsfullt! Elevene trakk seg tilbake og hele skogen ble opplyst 
av lyskastere, fakler og stearinlys. Iskrystallene skinte i lyset og husene 
sto opplyste og flotte! Mange fornøyde barn og lærere ☺  
 
Et vellykket prosjekt var over… to velfortjente dager fri… Hjelpsomme og 
arbeidsomme fedre var i skogen i helga og la papp på alle takene, så nå 
står de der klare til leik! De er allerede tatt i bruk av veldig mange unger, 
både de minste og de største på skolen er meget imponerte og fornøyde!  
 
Veldig rart for alle da ”den normale hverdagen” igjen var tilbake mandag 
morgen! Vi har enda ikke prøvd oss som meglere, men vi skal selge 
husene før jul. Salgsoppgaver skal skrives og budrunden vil 
forhåpentligvis komme!! Vi har heller ikke kåret ”Årets snekker” eller 
”Beste storyline- perm” enda, det skal vi kose oss med siste dag før jul! 
Meget hard konkurranse må vi si, ingen klare vinnere, alle har bidratt til 
at dette har blitt vellykket…  
 
Men 5. trinn gir seg ikke! Tirsdag 14. desember drar vi på overnattingstur 
til Gråkallen!!!! Vi skal (forhåpentligvis) gå på ski hjem på onsdag. Vi 
regner med å få ut noen bilder av turen også, så det er bare å følge med!! 
Deretter venter en velfortjent juleferie, for både små og store!  
 
 
5. trinn ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År! 



 
Elevene står spente og venter på publikum! 

 
 

  
Publikum er også spent! 



 
”En stjerne skinner i natt” 

 



 
”Jul på Dalgård” 

 
Lilleskogen Borettslag nummer 1 

 



 
Lilleskogen Borettslag nummer 2 

 
Lilleskogen borettslag nummer 3 



 
Lilleskogen borettslag nummer 4 

 
Lilleskogen borettslag nummer5 


