
Info uke 20, 7.trinn 
  
Hei alle flotte 7. klassinger og foresatte! 
  
  
Endelig har tiden kommet hvor vi igjen skal møtes på skolen!   
Vi starter riktig nok uken med en skoledag hjemme - men fra i morgen, tirsdag 12. mai, møtes vi igjen 
for første gang på mange uker. 
  
Alle skoledagene for 7. trinn vil starte kl. 08.45.  Det betyr at dere møter på fortauet ved droppsonen 
med 1 meters avstand, tidligst kl. 08.40.  Så vil en lærer komme  ut å hente dere der. 
  
Førstkommende fredag slutter vi kl. 12.45.  Men hovedregelen er at ALLE dager slutter kl. 13.15. 
  
Når vi kommer inn i klasserommet, vil dere se at det er organisert på en annen måte.  
Klasserommet skal være delt i 2, der den ene gruppen kun bruker den bakerste døren og den bakre 
delen av rommet - og den andre gruppen bruker den døren som vi har pleid å bruke og har sine 
plasser der.  
  
Pultene kommer til å stå med god avstand.  Det vil altså si at alle sitter for seg selv - og at ingen kan 
låne skrivesaker, ladere eller noe annet av hverandre.  Alle må derfor sørge for å ha et godt utstyrt 
pennal med blyant, viskelær, blyantspisser, linjal og gjerne noen fargeblyanter - og ørepropper til 
PCen , hvis du har!  Vi kommer nemlig fortsatt til å bruke PCen mye!  Du må derfor også sørge for at 
den er fulladet og med i skolesekken hver dag  - unntatt onsdager, da kan den bli hjemme! 
  
Hver onsdag blir det uteskole for oss på 7. trinn.  Da trenger du sekk med mat, drikke, sitteunderlag 
og klær etter været. Uansett værforhold, så kommer vi til å være ute! :-)  Fredager kommer vi til å gå 
en tur midt på dagen. Det betyr at onsdager og fredager er dager hvor vi ikke kan bruke uteområdet 
på skolen. 
  
Vi minner om fristen for å søke fremmedspråk og valgfag som er 13. mai. Mer Info finnes under 
ukeplan uke 18. Skjemaene finner du på Borgheims hjemmeside.   Ta kontakt med ungdomsskolen, 
ved rådgiver Lene Røraas, hvis du er i tvil om hva du skal søke eller trenger råd og veiledning.  Hun 
hjelper gjerne til.  
  
Denne ukas Kahoot skal lages av: Joudi, Lana og Sabrin.   Kahooten skal handle om dere og inneholde 
10-20 spørsmål. Den må være ferdig til fredag kl. 12.00. 
  
  
VI ønsker alle en annerledes og fin 17.mai! 

 
  
  
Tommy kommer til å jobbe på 5. trinn denne uken også. Han har lagt musikkoppgaver til dere i 
OneNote for uke 18-20.  Jobb med de så godt du kan og send ham en chat hvis du lurer på noe.  



  
Mobilskole-sms:  

Start meldingen med tallet for trinn/klasse og send til 59444203.  Eks. «7 Ola er syk i dag.  Mvh Petter 
Olsen» 

  

MVH 

Anne Kari   917 66 884    

Anne Grete   951 31 063      

(Tommy   905 54 664) 

  

 


