
 

 

 

 

 

 

 

 

- 16. og 18. juni 2020 - 

 

 

 

 

 

 

 

VITNEMÅLSUTDELING 
NORDBERG SKOLE 

KULL 2004 

 

PROGRAM 

1. Innmarsj elever og kontaktlærere 

2. Velkommen v./ avdelingsleder Heidi 

3. Elevinnslag 

4. Tale v./ rektor Lise 

5. Vitnemålsutdeling 

6. Hilsen fra elevrådsrepresentant 

7. Avslutning - felles sang 
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GOD 

SOMMER! 

Til avgangselevene juni 2020 
Melodi: "Kjærlighetsvisa" 

1 

Når ungdomsskolen nå er ved veis 

ende 

Og ti`ne trinn er samlet her i kveld 

Og vitnemålene har skiftet hender 

da tenker vi; ja, dette gikk jo, lell! 

Nå vandrer dere videre i livet 

Vi håper dere husker våre ord: 

Hver og en er mer enn bra nok, 

Vær fornøyd med det du gjor'! 

 

 

2 

På Nordberg skal vi oppleve å 

mestre 

Men også jobbe mot et felles mål 

"Ha trua" på at læring er til beste 

For sammen er vi både krutt og stål! 

Så når dere i fremtiden vil tenke 

På tiden dere tilbrakte med oss 

Vit at du er mer enn bra nok! 

Husk oss som en byggekloss!  

 

3 

Vi avslutter med fest og brak og 

dunder 

Nå skilles man og reiser hver til sitt 

Da tenker vi på mange gode stunder 

Med læring, latter, ros og god kritikk 

Men vennskap var det viktigste for 

alle 

En kjærlighet som vises tyd'lig her 

Tanker går til ungdomstida: 

Gjorde deg til den du er! 

 

4 

Når høsten kommer, går vi inn i tiden 

Med nye kjennskap, store eventyr 

Og noen av oss legger ut på reise 

Til fjern og nær og det som drømmen 

byr 

Men når vi kommer hjem igjen og 

møtes 

Vi mimrer, husker på den tiden her: 

Minnene fra ungdomstida 

Som gjorde meg til den jeg er 

 

 

 

 

 

5 

Når stresset kommer, husk på strategier 

Å tolke, drøft, vurdere ditt og mitt 

For du har dine eg'ene verdier 

Må aldri glemme det som er unikt 

Ja, dine drømmer må få stå i fokus 

Så gå for det som bare er for deg 

Drømmene i ungdomstida: 

Gjorde slik at jeg er meg! 

 

 
6 

Null-firere - vi takker av med tårer 

Bekymringer og gleder hånd i hånd 

Vi ønsker dere lykke til på veien! 

Med nye skoler, nye vennskapsbånd 

For ungdommer vi stolte sender fra oss 

Så takk for alt det fine dere gav! 

Lykke til i ungdomstida - 

Takk for nå og ha det bra! 

 

 

 

 


