
        Infobrev for 5. trinn, uke 23 

Informasjon mellom hjem og skole: 

Vi takker for et flott og kontruktivt foreldremøte på tirsdag. En spesiell takk til de elevene som stilte opp og var med å 

gjøre dette til et bra møte. Vi tar med oss de innspillene vi fikk videre i arbeidet med SNU-metoden.  

Tilbakemeldinger fra elevene etter foreldremøtet, var at det hadde vært litt kjedelig å delta, men at det var fint å kunne 

bli hørt og tatt på alvor. Flere er også fornøyd med de aktivitetene foreldrene har satt i gang etter skoletid, særlig 

klassefesten. 

På mandag skal 5A til Hvasser. Alle 25 skal sykle fra skolen til Hvasser sammen med oss. Der skal halvparten lære å ro i 

meginbåtene. Disse må ha med seg redningsvest og klær til å være ute på sjøen i. Alle foreldre i 5A har fått en skoleSMS 

om hvilke elever dette gjelder. Dersom du/dere ikke har mottatt denne SMSen, ta kontakt med oss.  

5B får en ny elev, Hividar. Hun har gått på skole på Nøtterøy. 

På onsdag er det idrettsdag på Nøtterøy (Nesskogen idrettspark) og vi minner om at elevene må møte kl. 07:40 på skolen 

denne dagen da bussen går 07:45 

Gjennom året har elevene jobbet med BOMS, Boka om meg selv. Den sendes hjem til uka med et lite skriv. Skriv under og 

returner dette. 

Skolens webadresse og 

tlf:  

www.lindhoy.no 

AMS t: 409 11 500 

 

Inger Lise Vikstrøm 

 

inger.lise.vikstrom@fae

rder.kommune.no    

 

SkoleSMS: 594 44 212  

 

Sunniva Sjøvaag 

Marthinsen 

sunniva.sjovaag.marthinse

n@faerder.kommune.no 

 

SkoleSMS: 594 44 212 

 

Bjarne van der Linden 

bjarne.linden@faerder

.kommune.no  

 

SkoleSMS: 594 44 212 

Andre lærere på 

trinnet: 

Guro Clasen 

Marianne Kleiva 

Ketil Bodvin 

 

Telefonnummer 

til trinnets 

arbeidsrom: 

33 06 77 65 
 

Foreldrekontakter:        Janne Olsen tlf: 95148822 epost: janneeolsen@hotmail.com (moren til Frida)   

                                        Pernille Nordendal tlf: 47978388 epost: pernillenordendal@gmail.com (moren til Ask) 

FAU:                                Pål Hansen tlf: 90053520 epost: pal.han@telko.no (faren til Henni Linn) 

                                        May-Britt Skaug Nilsen tlf: 92241455 epost: maybrittsnilsen@hotmail.com (moren til Edith) 
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