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 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Start kl.08.30 Start kl.08.30 Start kl.08.30 Start kl.08.30 Start kl.08.30 

1.økt Samling 
 
Norsk/matem
. 

Samling 
 
Norsk/matem. 
  

Samling 
 
Engelsk/rydd
e i kl.rom 

Samling 
 
Rydde/ 
Diverse 
oppgaver i 
kl.rom 

Samling 
 
Diverse 
oppgaver i 
kl.rom 
 

Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt Friminnutt Friminutt 

2.økt 
 
 
 
 

 
Matem./nors
k 

 
Matem./ norsk  

 
Rydde i 
kl.rom 

 
Kosebamsefes
t i skolegården  

 
Elevene slutter 
kl.12.00. 
 

Spise Spise Spise Spise Spise 

Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt Friminutt 

3.økt RØD OG BLÅ: 
KRØ utendørs  

Vi går tur i 
nærområdet 

Rydde i 
kl.rom 

Kosebamsefes
t i skolegården 

 Slutt kl.13.00 Slutt kl.12.50 Slutt kl.13.00 Slutt kl.13.00 Slutt kl.12.00 

Lekser 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  

 
Les minimum 15 minutter hver dag. 

 

 

 

Tusen takk for samarbeidet i år! 

Det har vært et flott år med mye god jobbing! Vi er så stolte av gjengen vår! 

 

• Siste skoleuken avviker vi noe fra ordinær timeplan. Se over.  

• Dersom noen har skolebøker hjemme, må disse til leveres til skolen på mandag.  

• Garderoben til barna må tømmes siste dag eleven er på skolen før ferien. Dette må 

foresatte gjøre. 

• I år er det to steder foresatte kan lete etter gjenglemt tøy hvis de savner noe. Det står en 

kurv ved branndøra ved inngangen til gymsalen, og det er i benken i det ytterste gangen 

ved SFO – inngangen.  

• Vi sender hjem diverse elevsamarbeider i løpet av uken. Det er viktig at dere hjemme 

sjekker sekken hver dag og tar ut det som er sendt med hjem.  

• Sommerles 2020:      https://sommerles.no/ 

• Torsdag er det kosebamsefest for 2.trinn! Alle som vil tar med en kosebamse.  

https://sommerles.no/
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• Fredag skal vi kose oss litt ekstra sammen. Alle tar med vanlig matpakke, vannflaske/saft,  

frukt, litt kjeks/kake/popcorn o.l. Pga. smittevernreglene legger vi ikke på felles fat slik 

som vi pleier. Alle tar med litt til seg selv som de har på sin egen pult når vi koser oss. 

• Første skoledag etter sommerferien er mandag 17.august.  

 

GOD SOMMERFERIE ALLE SAMMEN! 
 

 

Skolens hjemmeside: 

https://www.faerder.kommune.no/herstad-skole 

 

SkoleSMS:  

Send [trinn] [tekst] til 59444203               Eks:                      2Per er syk i dag. Hilsen Kari.  

 

Kontaktlærer Lene Vestheim: 

e-post: lene.sverresdatter.vestheim@faerder.kommune.no          

Kontaktlærer Vebjørn Mørken:                           

e-post: vebjorn.morken@faerder.kommune.no 

Kontaktlærer Line Høvik Zondag: 

e-post: line.hovik.zondag@faerder.kommune.no                                 

 

Vennlig hilsen Lene, Vebjørn og Line 

https://www.faerder.kommune.no/herstad-skole
mailto:vebjorn.morken@faerder.kommune.no
mailto:line.hovik.zondag@faerder.kommune.no

