
       Infobrev for 6. trinn, uke 13 

Informasjon mellom hjem og skole: 

I skrivende stund skal elevene straks jobbe med vårt bidrag til klimamarkeringen. De har får informasjon om Greta 

Thunberg, og om hvorfor man bruker streik som virkemiddel. De skal deles i grupper som jobber med: leserinnlegg, 

avisartikkel, intervju, brev til rektor, infoplakater, bannere og challenger, samt en gruppe som dokumenterer det de 

andre jobber med. Vi avslutter med plogging, vi jogger/går og plukker søppel i nærområdet. 

De som har laget sin egen markering eller deltar i Tønsberg, takker vi for engasjementet. 

Vi kommer til å gjøre endringer på Stillemorgen. Tegneboka er høyt savna, så vi tar den fram en gang i uka, mot at 

tegnesakene legges bort etterpå. Vi skal også trekke inn dagsaktuelle nyheter i en av øktene. 

Nord i Nordbygget er nå planetene våre utstilt, i tillegg har elevene laget blyanttegninger som henger ved kunst- og 

håndverksrommet (også i Nordbygget). Ta gjerne en titt! 

Mandag 1. april skal vi besøke Eidene for å lære historien om stedet og om hvordan de legger til rette for barn med ulike 

behov, samt å få teste noen av aktivitetene i skogen. 

Info om fagene: 

Norsk: Vi jobber videre med intervju. Vi skal også ha diktat.  

Matematikk: Jobbe videre med likevekt og omgjøring av måleenheter. 

Engelsk: Vi fortsetter med kapitlet om transportmidler. Vi leser, gjør oppgaver og snakker sammen.  

Samfunnsfag: Nasjonale minoriteter. 

Naturfag: Om vidde og fjell. 

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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