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   «Sverd i fjell» 
                                                                                        «Sverd i fjell» er et monument innerst i Hafrsfjord i 

                                                                                   Stavanger kommune. Monumentet er laget av 
                                                                                       skulptøren Fritz Røed. Det er tre store sverd som 

                                                                                   er satt ned i svaberget til minne om slaget i Hafrsfjord 
                                                                                      like ved Stavanger, i 872, da Harald Hårfagre 

                                        samlet Norge til ett rike. 
 

                                                                                    Det største sverdet representerer den seirende 
                                                                                      kongen, mens de to andre symboliserer de tapende 
                                                                                     småkongene. Minnesmerket er også et fredssymbol, 

                                                                                  sverdene er satt ned i fjellet for at de aldri mer skal brukes. 
                                                                                 Sverdene er opptil 9,2 m høye, og er utformet over tre typer  

                                                                               vikingtidssverd som er temmelig vanlige å finne over hele landet. 

 

                                                         

                        Læringsplan for 6.trinn, uke 22 og 23, 2020 
- Vi minner om at skoledagene starter kl. 08.30 – presis. Skoledagene avsluttes kl. 13.00. Viktig at 

eleven møter rett i sine kohorter, og ikke går rundt på skoleområdet. 

- Én meters avstand skal gjelde hele tiden, både på skolen og på tur. 

- Våre kohorter har fått navnet «gul» - 6A og «grønn» - 6B.  

- Hver morgen skal gul gruppe møtes ved tårnet utenfor mellomtrinnsbygget.  

- Grønn gruppe møter opp på haugen utenfor mellomtrinnsbygget. 

- Vi har fremdeles mye uteskole, noe vi er anmodet om å gjøre denne perioden. Det kommer nye 

føringer hver 14.dag, og vi justerer planen underveis for å komme i møte disse endringene. Vi gir ut 

en toukersplan nå, men håper på forståelse hvis vi må endre den. 

- Hver fredag drar vi på sykkeltur rundt om på Tjøme. Denne uka drar vi til Mølledammen og 

Sundane. Alle elevene møter på skolen på morgenen, men de som bor der kan dra rett direkte 

hjem etterpå. 

- Denne ordningen gjelder når vi er på tur: Alle møter på skolen, men kan bli igjen etterpå (evt dra 

rett hjem) 

- Husk gode klær og nok mat/drikke når vi er på tur. 

- ALLE SKAL HA MED ALLE BØKER OG PENNAL PÅ SKOLEN.  

Kontaktlærer 6A 

Anne Jorun Strømmen 

anne.jorun.strommen@faerder.komm

une.no  

Tlf: 480 90 640 

Kontaktlærer 6B 

Kjetil W. Langsrud 

kjetil.w.langsrud@faerder.komm

une.no                                           

Tlf: 901 91 196 

Ressurslærer 6. trinn 

Anette Bekken 

Anette.bekken@faeerder.ko

mmune.no 

Tlf: 984 94 568 

Assistenter 

Karin 

Langøy 

Marianne 

Tornes 

 

Foreldrekontakt: Hege Moholt og Erica Røseth                                         FAU: Charlotte Hemlock og Kjersti Glosli 

Skolens hjemmeside: www.lindhoy.no     Skolens tlf.nr.: 33 06 77 70    Mobilskole: Send «6 + din melding», til 594 44 212 
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Uke 
22 

Mandag 
25.5 

Tirsdag 
26.5 

Onsdag 
27.5 

Torsdag 
28.5 

Fredag 
29.5 

Oppstart: 
   08.30 
 
 

Oppmøte på fast 
plass ute 08.30.  
Gul gruppe: 
Nafurfag og Kunst 
og Håndverk hele 
dagen.  
 
Her skal vi blant 
annet så frø og 
jobbe med 
brikkevev. 

Oppmøte på fast 
plass ute 08.30. 
Grønn gruppe: 
Nafurfag og Kunst 
og Håndverk hele 
dagen.  
 
Her skal vi blant 
annet så frø og 
jobbe med 
brikkevev. 

Oppmøte på fast plass 
ute 08.30. 
 
 
Både grønn og gul 
gruppe tar turen opp på 
Storefjell for et 
byggeprosjekt - hele 
dagen. 
 
 

Oppmøte på fast plass 
ute 08.30. 
 
Grønn gruppe har 
første del av dagen i 
hallen med 
matematikk. Siste del 
av dagen i 
klasserommet med 
engelsk. 

Oppmøte på fast 
plass ute 08.30. 
 
 
 
 
Sykkeltur for både 
gul og grønn gruppe 
til Mølledammen – 
hele dagen. 
 

      

  
Grønn gruppe: 
Jobbe med 
vikingetiden hele 
dagen. 

 
Gul gruppe: 
Jobbe med 
vikingetiden hele 
dagen 
 
 
 

 Gul gruppe har første 
del av dagen i 
klasserommet med 
engelsk. Siste del av 
dagen i hallen med 
matematikk. 

 

Hjem: 
13.00 

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

 Ta med: 

- Mat og drikke 

- Uteskoleklær 
 

Ta med: 

- Mat og drikke 

- Uteskoleklær 
 

Ta med: 

- Mat og drikke 

- Uteskoleklær 
 

Ta med: 

- Mat og drikke 

- Uteskoleklær 

- Matte/engelsk-bøker 

Ta med: 

- Mat og drikke 

- Klær etter vær 

- Sykkel og hjelm 

Uke 
23 

Mandag 
1.06 

Tirsdag 
2.06 

Onsdag 
3.06 

Torsdag 
4.06 

Fredag 
5.06 

Oppstart: 
   08.30 

 
 
 
 

FRI - Pinse 

Oppmøte på fast plass 
ute 08.30. 
 
Gul gruppe har første 
del av dagen på 
Ormelet. Siste del av 
dagen på skolen.  

Oppmøte på fast 
plass ute 08.30. 
 
Både grønn og gul 
gruppe skal på 
sykkeltur til 
Lilleskagen, hvor vi 
skal gjøre ulike 
vikingaktiviteter/leker 

Oppmøte på fast plass 
ute 08.30. 
 
Grønn gruppe har 
første del av dagen i 
hallen med 
matematikk. Siste del 
av dagen i 
klasserommet med 
engelsk. 

Oppmøte på fast 
plass ute 08.30. 
 
Gul gruppe har 
første del av dagen 
på Ormelet. Siste 
del av dagen på 
skolen.  

      

  
 
 
 
 
 

Grønn gruppe har 
første del av dagen på 
skolen. Siste del av 
dagen på Ormelet. 

 Gul gruppe har første 
del av dagen i 
klasserommet med 
engelsk. Siste del av 
dagen i hallen med 
matematikk. 

Grønn gruppe har 
første del av dagen 
på skolen. Siste del 
av dagen på 
Ormelet. 

Hjem: 
13.00 

13.00 13.00 13.00 13.00  

  Ta med: 

- Mat og drikke 

- Treningstøy/ klær 
etter vær 

Ta med: 

- Mat og drikke 

- Klær etter vær 

- Sykkel og hjelm 

Ta med: 

- Mat og drikke 

- Uteskoleklær 
 

Ta med: 

- Mat og drikke 

- Treningstøy/ klær 
etter vær 


