
Siste uke før sommerferien:)
Alle elevene starter på skolen kl. 8.30. Mandag og torsdag er det skole til 14.15,  tirsdag til 12.50,
onsdag til 13.00 og fredag til 12.00.    Denne uka har vi uteskole på torsdag. Vi skal gå på tur. Klær etter vær og vanlig 
matpakke. Elevene må ta med seg alle biblioteksbøker og skolefagbøker tilbake til skolen nå. 
Skolen arrangerer ikke noen avslutninger i år. Hvis foresatte ønsker å arrangere noe på privat initiativ
må de selv undersøke hvilke regler som gjelder mht. antall, avstand osv.
Det er mye igjenglemt tøy på skolen. Ta en sjekk i kurven ved gymsalen og i benken i den ytterste gangen ved SFO.
Siste skoledag blir litt annerledes i år. Det er åpnet for en liten kosestund i klassen, men ting kan ikke legges på felles f at. 
Elevene kan derfor ha med seg litt ekstra kos som for eksempel kjeks, frukt, snacks, saft til seg selv. Elevene kan også 
gjerne ta med et brettspill hjemmefra siste dagen, (vi skal være nøye på håndvask før og etter bruk).
Fredag 19.6- siste skoledag, slutter elevene kl. 12.00
Vi sees igjen mandag 17.august-
Anne Kari og Heidi har allerede begynt å forberede og glede seg til neste skoleår med dere. Da skal vi blant annet
ha flere møter med 7.trinn på Vestskogen skole, vi skal på leirskole til Vassfaret i uke 39, og mye annet gøy.
Bare å glede seg, men først skal vi alle nyte en lang og herlig sommerferie.

                                                VI ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG  GOD SOMMER.                    

Mandag 8.6- Tirsdag 9.6- Onsdag 10.6-. Torsdag 11.6- Fredag 12.6-

8.30 - 10.00 Samling

Mat og Helse /
Kunst og Håndverk

Samling

Musikk
Samling

Norsk
Samling

Rydde alt i gymsalen
Samling

Siste skoledag med 
spill, leker og 
kosestund.

10.00 - 10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.15 - 11.25 Mat og Helse /
Kunst og Håndverk

Uteaktivitet/
Spill inne.

Engelsk Uteskole resten
av dagen

"

11.25 - 11.45 Mat Mat Mat Mat

11.45 - 12.15 Friminutt Friminutt Friminutt Slutt 12.00

12.15 - 13.00 Naturfag Engelsk Rydde/Samf. GOD SOMMER!

13.00 - 13.15 Friminutt Slutt 12.50 Slutt 13.00

13.15 - 14.15 Engelsk

Slutt 14.15 Slutt 14.15

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 25
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