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Skolestarter 2020 

Kjære foresatte 
 
Velkommen til Teie skole, og til neste skoleårs førstetrinn.  

Vi er nå godt i gang med vårsemesteret og planleggingen av neste 

skoleår. Du mottar dette brevet da ditt barn er registrert som skolestarter 
her på Teie skole.  

 

I Færder kommune har vi klare rutiner for overgangen mellom barnehage og skole, og selv om vi 

nå alle er inne i en merkelig tid med tanke på situasjonen vi er i, vil vi forsikre dere om at vi er i 

rute med planleggingen, og skal gi deres barn en trygg og god oppstart.  

 

Vi kan pr. nå ikke si hvordan foreldremøte og førskoledagen vil bli, da retningslinjene stadig er i 

endring, men vi vil etterstrebe og gjennomføre begge deler med retningslinjer for smittevern godt 

forankret i planleggingen. Derfor vil agenda for dagene komme nærmere. 

 

Lærerteamet  
 
Vi er glade for å allerede nå kunne presentere hvilke lærere/pedagoger som vil være tilknyttet 1. 
trinn neste skoleår: 
 
Kontaktlærere: 
Synne J H Thoresen 
Kariann Thorvaldsen (jobber nå på Vestskogen skole, starter på Teie skole 1. august)  
Kamilla Nystuen Windingstad (jobber nå på Vestskogen skole, starter på Teie skole 1. august) 
 
Faglærere: 
Nina Dedekam 
Tanh Thi Tran 
 
Alle har god erfaring fra skole, og alle har vært lærere i 1. klasse tidligere.  
Fagarbeider og assistenter er ikke klart enda.  
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Viktige datoer 
  
Torsdag 4. juni kl. 18.00 – 20.00 arrangerer vi foreldremøte. Da får dere hilse på noen av lærerne 
for neste års 1. trinn og bli litt kjent med skolen.  
Denne kvelden vil vi også informere om gruppeinndeling av neste års førstetrinn.  
 
Fredag 5. juni kl. 9.00 – 12.00 er i utgangspunktet satt av til førskoledag, men slik 
smittevernreglene er nå vil det være vanskelig å gjennomføre det. Vi ber dere allikevel notere dere 
datoen, slik at vi eventuelt kan se på alternative løsninger om det lar seg gjøre.  
 
Vi anbefaler dere å følge med på Teie skole sin nettside som er: 
https://www.faerder.kommune.no/teie-skole , under trinn finner dere en mappe som heter 
skolestarter 2020, her vil informasjon gjeldene for skolestarterne bli lagt ut fortløpende. 
 
 
Mvh 
 
Ledelsen ved Teie skole 

https://www.faerder.kommune.no/teie-skole

