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                        Læringsplan for 6.trinn, uke 20 og 21, 2020 
Hei dere! Så var vi tilbake på skolen igjen. Litt rart, men veldig hyggelig å se hverandre igjen.  

Ting blir ikke helt som de var før vi startet på hjemmeskole. En del ting vil vi informere om her, i tillegg 

må alle foreldre og foresatte gå inn på skolens hjemmesider å lese den informasjonen som er lagt ut 

der. 

- Skoledagene starter kl. 08.30 – presis. Skoledagene avsluttes kl. 13.00. 

- Det er ikke lov å møte opp tidligere enn 8.30. Det er heller ikke anledning til å bli igjen på skolen 

etter kl.13.  

- Elevene er delt inn i «kohorter». En kohort er en gruppe som skal holde sammen, og som har faste 

områder de kan være på.  

- I utgangspunktet er det ikke anledning for elever i ulike kohorter å være sammen i skoletiden, 

med unntak av når vi er på tur.  

- 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 kommer i perioden fremover til å være mye ute, og ber derfor om at foreldre og foresatte 

passer på at elevene er kledd i henhold til vær.  

- Når vi er inne, har elevene faste områder som kun den enkelte kohort skal være i.  

- Gul gruppe har klasserommene våre som sine områder. Det er målt opp en meter mellom hver 

plass, og plassen til den enkelte er navnet. De skal benytte seg av garderober i nord og på 

midten. Dette får dere beskjed om når dere kommer. 

- Grønn gruppe har lydrommet og trappa som sine områder.  Det er målt opp en meter mellom 

hver plass, og plassen til den enkelte er navnet. De skal benytte seg av garderoben i sør. 

- Hver kohort har ett toalett hver. Dette er merket med farge. 

- Hver kohort har også en egen «bøtte» med hygiene- og renholdsartikler.   

 

- Vi er så imponerte over innsatsen elevene har vist de siste 8 ukene, at vi vil gi dem en rolig start 

når de nå kommer tilbake. Derfor blir det LEKSEFRI i uke 20 og 21           .  

- Vedlagt følger en grovplan over de neste ukene.  

- Hver fredag drar vi på sykkeltur rundt om på Tjøme. Første tur går til Moutmarka/Verdens Ende. 

- Vi vil fortsette å bruke facebook-siden vår til å dele bilder fra dagene på skolen. Vi vil også legge 

ut link til l-planen på facebook-siden. L-planen vil fortsatt bli lagt på skolens hjemmesider. 

- ALLE SKAL HA MED ALLE BØKER OG PENNAL FØRSTE SKOLEDAG.  

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 
20 

  Onsdag 
13.5 

Torsdag 
14.5 

Fredag 
15.5 

 
 
08.50 

 
 

Hjemmeskole 

 
 

Hjemmeskole 

Oppmøte kl. 08.30: 
6a møter ved «tårnet» 
6b møter på haugen 
 
Oppstart og  
informasjon om den 
nye skolehverdagen. 

 
Oppmøte kl 8.30 – på 
faste plasser 
 
 

Oppmøte kl 08.30 – 
på faste plasser 
 
 
 

 
10.00 

   
Vi går på tur til 
Eidendetoppen 
 

Matteopplegg i hallen. Alle har med sykler og 
hjelm. På skolen deler 
vi inn i grupper og 
elevene får kart og 
ruter de skal sykle. 

11.00   Mat 
Pause 

Mat 
Pause 

Mat 
Pause 

 
11.50 

  Vi går på tur til 
Eidendetoppen 

 
Matteopplegg i 
klasserommet 

 
Det vil ila. dagen bli 
en liten markering av 
grunnlovsdagen. 

 
13.00 

  Vi går på tur til 
Eidendetoppen 

  

Hjem   13.00 13.00 13.00 

   Ta med: 

- Mat og drikke 

- Uteskoleklær 
 

Ta med: 

- Mat og drikke 

- Uteskoleklær 
 

Ta med: 

- Mat og drikke 

- Klær etter vær 

- Sykkel og hjelm 

Uke 
21 

Mandag 
18.05 

Tirsdag 
19.05 

Onsdag 
20.05 

  

08.30 
 
 

Oppmøte kl 8.30 – 
på faste plasser 
 

Oppmøte kl 8.30 – på 
faste plasser 
 

Oppmøte kl 8.30 – 
på faste plasser 
 

  

 
10.00 

Grønn gruppe skal 
ha uteskole med 
Bjørnar hele dagen 

Grønn gruppe skal 
være på skolen hele 
dagen. 

Gul og grønn 
gruppe skal på tur til 
Eidendeskogen hele 
dagen. 

 
FRI  

 
Kristihimmelfartsdag 

 
FRI 

11.00 Mat 
Pause 

Mat 
Pause 

Mat 
Pause 

  

 
11.50 
 
    - 
 
13.00 

Gul gruppe skal 
være på skolen hele 
dagen. 

Gul gruppe skal ha 
uteskole med Bjørnar 
hele dagen 

Eideneskogen         
 

Hjem 13.00 13.00 13.00   

 Ta med: 

- Mat og drikke 

- Grønn gruppe:  
    Uteskoleklær 
-Gul gruppe tar med 
skolesaker  
 

Ta med: 

- Mat og drikke 

- Gul gruppe: 
    Uteskoleklær 
-Grønn gruppe tar 
med skolesaker 

Ta med: 

- Mat og drikke 

- Uteskoleklær 

- Har du mulighet, 
ta med hyssing 

  


