
Infobrev for 6. trinn, uke 22 og 23 

Informasjon mellom hjem og skole: 

Denne uken: 

Uken har vært preget av sprudlende og hektisk aktivitet i temaarbeidet. 
Elevene er svært kreative og er godt i gang med manus, kostymer og 
sceneanvisninger til rollespill og film. Andre lager plakater med flotte tekster 
og illustrasjoner, og flere lager digitale framvisninger. Det er mye læring i 
temaarbeidet, bla gjennom gruppekontrakter, samarbeidsevaluering og 
rollefordelinger. Spør gjerne ditt barn om hvilke roller han/hun har vært 
gjennom. Elevene har hatt som oppgave å lage regler for samarbeidet på 
temagruppen innledningsvis i temaperioden. Elevene opplever mestring og 
kreativitet, men også utfordringer i møte med de ulike arbeidsoppgavene de 
har satt. En av oppgavene er å være koordinator, denne personen skal sørge 
for at alle har noe å gjøre og dette har vært utfordrende for noen.  

Uke 22 og 23: 

Den første uken blir en hektisk, kort uke siden det er fri torsdag og fredag. 
Elevene skal i gang med nye emner innenfor norsk historie, og vi har kommet 
fram til middelalderen. Emnet strekker seg over to uker, så fremføringene vil 
skje fredag 7. juni.  

Onsdag uke 23 (5. Juni) skal vi delta på idrettsdag på NIF-banen. Mer 
informasjon om denne dagen kommer.  

Annen info: 

Husk Sommerles 2019 - Se mer informasjon: www.altom.sommerles.no 

Skoleveien 

Vi minner om at elevene skal bruke gangstien fra Helgerud Blomster (Hageland 

Tjøme) om Helgerødveien eller Doktorveien via Hallen som skolevei. Helgerud 

Blomster er en privat eiendom, og forretningen har ulike maskiner og utstyr 

lagret på sin eiendom. Det er ikke tillatt å gå over eiendommen til Helgerud 

Blomster og gjennom skolehagen på vei til/fra skolen.  

Vi ber også om at foresatte benytter skolens parkeringsområde til levering/henting av barn, og ikke oppstillingsplassen til 

Helgerud Blomster. 

Aktiviteter i sommer  

https://www.faerder.kommune.no/aktuelle-saker/gratis-aktiviteter-i-sommerferien.29020.aspx 

Ukens challenge: Bruk kollektiv transport dersom det lar seg gjøre. 

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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