
        Infobrev for 5. trinn, uke 25 

Informasjon mellom hjem og skole: 

Vi har avsluttet Megin for i år. Elevene har vært helt supre på sykkelturene frem og tilbake til Hvasser og de har lært seg 

mye om roing og om det å samarbeide i en båt. Vi gleder oss til skolestart, da skal vi ut dit igjen for å lære å seile. 

Vi går nå inn i årets siste skoleuke. Vi roer ned med følgende program: 

Vi drar til Regnbuen igjen etter lunsj på mandag for å bade. På tirsdag leverer vi bøker og vasker og rydder i området vårt. 

På onsdag hospiterer vi i de nye klasserommene i Nordbygget. Vi flytter litt inn.  

På torsdag skal vi ha trinnavslutning og ønske hverandre god sommer.  

Skoledagen avsluttes 12:50 og skolebussene går da.   

Ved oppstart til høsten vil skolen arrangere en kampanjeuke om språkbruk og fremsnakking. Vi på trinnet kommer til å 

fokusere videre på dette etter kampanjeuken. Vi har gått igjennom tilbakemeldingene som kom fra elevene på det siste 

foreldremøtet om hva som kan bli bedre og har bestemt oss for noen fokusområder.  

• STOPP-regelen  

• Kommentarer og språkbruk 

• Gjensidig respekt  

Tusen takk for den hyggelige sommergaven vi fikk av dere på foreldremøtet. De skal nytes i sommervarmen.  

Vi ønsker dere alle en fantastisk fin sommerferie. 

Skolestart for elevene etter sommeren er mandag 20. august.   

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 

 

Bjarne van der Linden 

bjarne.linden@faerder

.kommune.no  

 

SkoleSMS: 594 44 212 

Andre lærere på 

trinnet: 

Guro Clasen 

Marianne Kleiva 

Ketil Bodvin 

 

Telefonnummer 

til trinnets 

arbeidsrom: 

33 06 77 65 
 

Foreldrekontakter:        Janne Olsen tlf: 95148822 epost: janneeolsen@hotmail.com (moren til Frida)   

                                        Pernille Nordendal tlf: 47978388 epost: pernillenordendal@gmail.com (moren til Ask) 

FAU:                                Pål Hansen tlf: 90053520 epost: pal.han@telko.no (faren til Henni Linn) 

                                        May-Britt Skaug Nilsen tlf: 92241455 epost: maybrittsnilsen@hotmail.com (moren til Edith) 
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