
Vi håper alle har hatt en fin langhelg og er klar for en hel uke.
Denne uka gjør vi oss ferdig med Europa Rundt tema. Vi gleder oss til mange flotte 
presentasjoner om ulike land i Europa.
Vi er mye ute i løpet av uka, på hele uteskoledager og ellers. Elevene må derfor ha klær
etter vær (evt. regntøy), gode sko, nok mat og drikke. Det er viktig at elevene har 
eget pennal med nødvendig innhold nå. De kan ikke låne av hverandre.
Hvis det er noen som mangler noe, si i fra så ordner skolen det. Det blir lite lekser i
denne perioden for alle. Elevene skal ha noe leselekse hver dag.  Av og til blir det 
også noe arbeid som skal gjøres ferdig hvis de ikke ble ferdig på skolen.
Mandag 1. juni er det skolefri fordi det er  2. pinsedag. 

      Mandag 25.5- må alle ha med sykkel, hjelm og refleksvest. Vi skal sykle til uteskole. 
      Ta med mat (gjerne bålmat),  vannflaske og sitteunderlag.

Generell plan for ukene 20 -25:
                               

Ca. tider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

8.45 - 9.45 Samling

Uteskole hele
Samling

1.økt
Samling

Uteskole hele
Samling

1.økt
Samling

1.økt

9.45-10.00 dagen Friminutt dagen Friminutt Friminutt

10.00-11.30         2.økt 2.økt 2.økt

11.30-11.50 Mat Mat Mat

11.50-12.15 Friminutt Friminutt Friminutt

12.15-13.15 3.økt 3.økt 3.økt

Lekser: Lese minst 30 min i 
en valgfri bok.

Leselekse i fagbok. Lese minst 30 min i 
en valgfri bok.

Leselekse i fagbok. Leksefri

Herstad skole har mange flinke folk som er tilknyttet hjelpetjenestene våre.
De er i beredskap og kan kontaktes via mail og/eller telefon.
Helsesykepleier; Marit Handeland, marit.handeland@faerder.kommune.no, 95 77 80 36
PPT, Linn Øygard, linn.abigel.oygard@faerder.kommune.no, 94 13 57 63
Nettverkskontakt forebyggende barnevern, June Lindøe, june.lindoe@faerder.kommune.no, 40 91 19 35

  

Vi har også mage dyktige tospråkslærere som kan hjelpe til med å oversette informasjon, arbeidsplaner o.l ved behov. Ta kontakt 
med kontaktlærer hvis dere trenger hjelp fra tospråkslærer.

  

Barnas alarmtelefon er et lavterskeltilbud for barn og unge. 
Det er bare å ringe eller skrive hvis det er noe man lurer på.
Telefon, 116 111
Sms: 41 71 61 11
E-post: alarm@116111.no   
  
Hvis noen skulle ha behov for å kontakt med Nav, kan denne linken brukes:
https://www.faerder.kommune.no/aktuelle-saker/hvordan-kommer-du-i-kontakt-med-nav-farder-na.35255.aspx

Trenger du noen å snakke med?
https://www.faerder.kommune.no/borgheim-ungdomsskole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/trenger-du-noen-a-snakke-med.35391.aspx

Alle henvendelser til IKT- support skal gå gjennom lærer, som videresender til IKT. 
oppgi tlf.nr. til dere foresatte eller elev slik at IKT-ansatte kan ringe dere tilbake.
Et  generelt råd fra Færder IKT ved problemer med Office 365-programmer: Trykk "Start på nytt" og gå deretter inn på programmet i 
onlineversjon (se Office 365-ikon på skrivebordet).

Skole-sms: melding til 59444203 
Eksempel: «6 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen». 

Mail: Elisabeth: elisabeth.kofoed.skotte@faerder.kommune.no  tlf: 971 06 241
           Heidi:  Heidi.Rostad@faerder.kommune.no     tlf: 412 02 815          

Ukeplan med informasjon uke 22.
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