
       Infobrev for 6. trinn, uke 14 

Informasjon mellom hjem og skole: 

Endelig er våren her og vi nyter solen til det fulle.  

På mandag vil vi ha en time som heter «Klima» på timeplanen, hvor vi skal se litt på bilder og filmer fra Klimastreiken. 

Dersom det er noen av de som deltok på streiken som har lyst til å vise frem noe, ber vi dere om å sende det på mail til 

Guro innen mandag.  

Mandagen består også av en tur til Eidene hvor vi skal høre om historien til stedet, samt å få prøvd ut noen av 

aktivitetene de har.  Vi går fra skolen kl 11.00 og spiser lunsjen vår der. Det er lurt å være kledd for aktiviteter ute, og ha 

med godt med mat og drikke. 

I forbindelse med klimamarkeringen hadde vi en lekse om klimatiltak hjemme, og på skolen laget en gruppe elever 

forskjellige utfordringer. Her er den første: 

Challenge 1: Rydd i klesskapet, gi bort klær og sko du ikke bruker. Enten lar du noen arve dem eller du gir dem 

bort til de organisasjonene som samler inn klær. 

 

Siste fredag før påske er det Talentiade for elevene på 5. – 7. trinn, vi oppfordrer flere elever til å delta med sine talenter. 

 
Info om fagene: 
Norsk: Vi jobber videre med intervju.  
Matematikk: Vi jobber videre med tekstoppgaver, matematikkspråket og samarbeid.  
Engelsk: Vi fortsetter med kapitlet om transportmidler. Vi leser, gjør oppgaver og snakker sammen. 
Samfunnsfag: Nasjonale minoriteter. 
Naturfag: Om vidde og fjell, planter og dyr. 
Krle: elevene jobber i par og lager presentasjoner om utsmykning og musikk i norske kirker.  

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 

 

Guro Clasen 

guro.clasen@faerder.k

ommune.no  

 

SkoleSMS: 594 44 212 

Andre lærere på 

trinnet: 

Mariann Eikaas 

Kari Hvitstein 

 

Telefonnummer 

til trinnets 

arbeidsrom: 

33 06 77 59 
 

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

                                        Christine Louise Reiss Jacobsen tlf: 92093351 epost: christine@accon.no (moren til Emma) 

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

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