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Kjære elever og foresatte!  
 
Sommer det er det jeg vil ha.  
Sommer det er det som er bra.  
Ferie og skolefri, da blir jeg veldig glad og blid! 
 
Et skoleår er over og sommerferien er veldig nær. Et annerledes skoleår avsluttes 
etter måneder med Covid – 19 i fokus. Uansett så er vi trygge på at elevene likevel 
har med seg mye kompetanse innenfor de grunnleggende ferdighetene og de har 
lært mye om hvordan det er i en annerledes situasjon. Sosiale ferdigheter og sosial 
kompetanse har vært og kommer til å bli viktig i tiden fremover! Elevene har vært 
veldig flinke i hjemmeskoleperioden og i tiden etter. 
 
Noen elever slutter og begynner på ungdomsskolen, vi ønsker dere lykke til! Etter 
sommeren vil noen elever få nye kontaktlærere, ressurslærere og 
fagarbeidere/assistenter. Vi tenker sammensetningen av de voksne vil bli trygt og 
godt for alle elevene våre. Kontaktlærere har dere fått beskjed om før, men her 
følger hvilke voksne som skal jobbe på de forskjellige trinnene (med forbehold om 
endringer). 
 
 
Trinn Kontaktlærere Ressurslærere Fagarbeidere/assistenter 

1. Desirèe Østbye 
Wenche Selbervik 

Janniche B. Stange 
Marie B. Kristiansen 

Katinka B. Terjesen 

2. Seka Patricia Kjølner Christina Jonassen 
Wenche Selbervik 

Irene Karlsen 

3. Therese Sandersen Christina Jonassen 
Desirèe Østbye 
Steinar U. Olsen 

Bodil Christensen 
Siw Aleksandersen 

4. Marie B. Kristiansen 
Anne Mette Langgård 

 Martin Meyer 
Katinka B. Terjesen 
Siw Aleksandersen 

5. Stian L. Mathisen Mette Pedersen 
Janniche B. Stange 

Irene Karlsen 

6. Vegard Pedersen Iver Mauricio Solvang 
Stian L. Mathisen 

Mari Låhne 

Inger Lise Wilkie 

7. Iver Mauricio Solvang 
Mari Låhne 

Vegard Pedersen 
Steinar U. Olsen 

Inger Lise Wilkie 
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Fra 01.08.2020 vil ikke Skooler være i bruk på barneskolene i Færder kommune. 
Informasjon fra skolen vil legges ut på hjemmesiden til skolen eller sendes via 
SkoleSMS. 
Kommunikasjon med lærere, melding om fravær og annet skal sendes på SkoleSMS. 
For mer informasjon om bruk av SkoleSMS se skolenes hjemmesider under Kontakt. 
SFO vil fremdeles benytte IST Direkte. 
 
Når skoleåret starter så gjelder også Fagfornyelsen – nye læreplaner i alle fag. Dette 
er noe vi har forberedt oss godt på og gleder oss til å jobbe med. Se gjerne på 
udir.no, hvis du/dere er interessert i å lese mer om dette. 
 
SFO har åpent til og med fredag 3. juli og åpner igjen tirsdag 28. juli (se nærmere 
informasjon på IST Direkte). 
 
Da ønsker vi dere alle en riktig god sommer! Nyt ferien, men husk å lese! Skolestart 
er mandag 17. august. 
 
Er det noen spørsmål, så ta kontakt med kontaktlærerne eller ledelsen på skolen. 
 
 
 
Sommerhilsen fra de ansatte på Torød skole 
 
 
 
 
 
 
 
 


