
Infobrev for 6. trinn, uke 21 

Informasjon mellom hjem og skole: 

Denne uken: 

I skrivende stund skal første gruppe dra til Hvasser for å seile Meginjollene. Elevene skal hente frem kunnskapen fra i fjor, 
og vi håper dagen blir bra. Første kokkekamp skal også gjennomføres, og vi satser på at alt smaker! Nå venter årets 
feiring av nasjonaldagen og vi håper på rungende sang og hurrarop i toget i morgen. Ha en hyggelig 17.mai-feiring, alle 
sammen! 

Mandag var det avslutning av kampanjeuka med felles samling ute og fotballkamp mellom de voksne og 7. trinn, en 
morsom aktivitet vi håper blir en tradisjon ved skolen. Vi har hatt fokus på positivt språkbruk, men hører likevel at 
elevene bruker banneord i sin dagligtale. Vi slår ned på det på skolen, og håper at dere hjemme også følger opp. 

Neste uke: 

Vi skal i gang med emne nr. to i tema. Gruppene skal jobbe med “Kongeriket Norge” og vi skal lære om de første norske 
kongene. Da vil det nok dukke opp mange kjente navn i leseleksene. Vi endrer litt på gymgruppene på onsdagene pga 
tema. Elevene får beskjed om de skal ha gym først eller sist. 

På torsdag er det tur til Hvasser for en ny gruppe. Vi sender sms med påminnelse til dere som skal sykle senest onsdag. 

Ukens challenge: ikke kjøpe heliumsballong på 17.mai! Da unngår vi mer plastsøppel. 

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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