
 

 

 

Hei alle sammen 
Forrige uke var vi på tur i Vest-Europa. Vi har besøkt Paris, London, Berlin, Brussel og 
Amsterdam. Elevene jobber med å omregne valuta i de ulike landene til norskekroner. De 
må finne frem via koordinater, søke etter steder å bo, hvordan de skal komme seg dit og hva 
de kan spise når de er på tur. De har også laget skulpturer av Eiffeltårnet. Denne uken går 
turen til Øst-Europa. Vi skal på uteskole til Skogro på fredag. Da må du huske sitteunderlag, 
nok mat og drikke og klær for været.  
  
I morgen skal vi tilbake på skolen. Elevene vil møte en annerledes skolehverdag, så her 
kommer litt praktisk informasjon om hvordan det vil være: 
   
Oppmøte: Skoletiden vil være fra kl. 09.00-13.30 hver dag. Elevene har fått tildelt egne områder som 
de skal møte opp til hver dag. Vi oppfordrer til at elevene går eller sykler til skolen. Elevene vil bli 
møtt ute. Vi ansatte er gruppeleder for hver vår gruppe/kohort.  
  
Når elevene kommer: Har de vasket hender. Vi ber om at barna møter så tett opptil skolestart som 
mulig. Dette for å unngå blanding mellom kohortene før skolestart. Elever med symptomer på 
luftveisinfeksjoner (snue, hoste, nysing, vond hals osv.) kan ikke være på skolen, og må holdes 
hjemme til de har hatt en symptomfri dag. Barn med kjent allergi og symptomer på allergi kan være 
på skolen. Når kohortene er inne skal de være på hvert sitt rom. Når vi spiser inne, spiser alle ved 
hver sin pult. 
  
Elevene må ha med: Sekk med matpakke, vannflaske (med nok vann for hele dagen), pennal og 
fulladet PC.   

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

09.00 - 10.15

Hjemmeskole

Velkommen 

tilbake Tema Tema

Uteskole

"Skogro"

10.15 -10.30 Friminutt

Banene

Friminutt

Banene

Friminutt

Skolegården

Friminutt

Skolegården

Uteskole

10.30 - 11.30

Hjemmeskole Tema Tema Tema

Uteskole

11.30 - 11.50 Matpause Matpause Matpause Matpause

11.50 - 12.15 Storefri

Langsteinen-

Storsteinen

Storefri

Skolegården +

Fotballbanen

Storefri

Skolegården +

Langsteinen -

storsteinen

Storefri

Banene

Uteskole

12.15 - 13.30

Hjemmeskole Tema Tema Tema

Uteskole

Slutter 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30

UKEBREV 

6.TRINN – UKE 20 

11.05 – 15.05  



  
Når eleven blir hjemme: Gi oss beskjed så tidlig som mulig slik at vi kan planlegge dagen, helst før 
08.15. Det er også sånn at dersom gruppeleder er syk og vi ikke får tak i vikar må elevene i den 
gruppen holdes hjemme. Men; om vi får beskjed tidlig nok om barn som blir hjemme kan vi 
omorganisere slik at vi forhåpentlig unngår akkurat dette!  
  
Når elevene slutter på skolen: Elevene avslutter dagen på samme sted som de begynner dagen. Vi 
vasker hender med elevene før de går hjem. 
  
Gruppe/kohortinndeling:  
Yvonne gruppe (rød):  
Caleb, Alvin, Oscar, Arlind, Casper, Jeppe, Oliver, Magnus, Eline, Milla, Emma, Maija, Fiona, Nora D, 
Linn-Marie, Helene, Louise og Trexy 

 
Henriette gruppe (blå):  
 Mathias, Simen, Matheo, Mattis, Penny, Magnus S, Bror, Jenny, Diana, Esma, Nora BF, Dalia, Emilie, 
Ina, Olivia, Rose, Celine, Leila og Johanne 

Oppmøteplass: 
6.trinn: RØD – utenfor hovedinngangen 

              BLÅ – utenfor glasshuset  

Klasserom: 
6.trinn bruker vanlig klasserom  
  
Garderober:  
6. garderobeplasser som vanlig 
  
Toaletter: 
6. trinn: toalett ved hovedinngang. Toalettet dere skal bruke vil være merket med 6.trinn på døra.  

  
Vi håper at alle foresatte forstår at selv om skolen åpner opp igjen, er det viktig at alle bidrar 
til å begrense antall venner man er sammen med på fritiden. Vi oppfordrer til at elevene har 
noen få faste venner de er sammen med på fritiden innenfor den faste gruppen vi har på 
skolen. Arbeidet vi legger ned på skolen fremover vil ha langt større effekt om vi har dere 
foresatte i ryggen. Vi ønsker å hindre smittespredning og unngå hjemmeundervisning igjen.  
 
Det er ikke anledning til å hegne skiftetøy i gangen, dette må de eventuelt ha liggende i 
sekken.  
Takk for hjelpen.  
 
Vi ønsker dere alle en fin 17.mai. 
 
Hilsen alle voksne på 6.trinn.  
  
Yvonne: Yvonne.Andersen@faerder.kommune.no  Tlf: 92 40 02 19 
Henriette: Henriette.Kjonnerud.Johannessen@faerder.kommune.no  

Tlf: 98 01 01 58 
Hilde: Hilde.R.Rygh@faerder.kommune.no  TLF: 97 52 93 13 
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