
Informasjonsskriv til uke 13 
 

 
  

Hei alle sammen  

  
Vi vil bare si at vi er veldig stolte over hvordan dere takler den "nye" 
skolehverdagen dere har fått.  
  
Hver dag vil det bli lagt ut en plan for hva du skal gjøre. Den blir lagt inn i 
fanen som heter AP, og sidene vil hete «AP mandag uke 13», «AP tirsdag 
uke 13»… osv, slik som forrige uke. Svarene på oppgavene skriver du direkte 
inn i arbeidsprogrammet. Husk at du gjør dette på en oversiktlig måte, slik 
at det blir lett for oss å se hva du har gjort. Alle svar skal skrives med 
fullstendige setninger.  
  
Som forrige uke starter vi dagen med en felles chat i teams kl. 09.00. Viktig 
at alle deltar, her kan du få tips til hvordan du kan jobbe med oppgavene. 
Du har også mulighet til å spørre om det er noe du lurer på. Vi har også en 
felles oppsummering i teams kl. 13.00.  
  
Vi går igjennom arbeidsprogrammene til alle hver dag, for å se hvordan du 
jobber. Du vil da få en farget kommentar på det du har gjort.  
  
Vi er tilgengelige på mail, og dere kan chatte med oss i teams. Vi skal svare 
dere så raskt vi kan, men vi har også barn hjemme fra skolen og derfor kan 
det hende at du noen ganger må vente litt på svar. 
  
Vi vil denne uken ha fokus på KRLE med temaet «påske». Dere vil derfor få 
oppgaver med dette temaet hver dag, i tillegg til oppgaver i de andre 
fagene. Denne uken vil vi også ha fokus på språk, det vil si hvordan vi prater 
med hverandre og til hverandre.  
Planen for dagen er også inkludert lekser.  
  
Husk at dere kan høre på de sangene vi øver på i musikken mens dere 
jobber, da lærer dere teksten også.  



  
Trenger du noen å prate med kan du finne informasjon her: Trenger du 
noen å prate med?  
Du kan ringe: 
Torhild (helsesykepleier): 40911931 
Alarmtelefonen for barn og unge: 116111 nettsiden finner dere her: 
https://www.116111.no/ 
  
  
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 
Ellen: Ellen.Elisabeth.Viernes.Larsen@faerder.kommune.no TLF: 91 71 45 86 
Hilde: Hilde.R.Rygh@faerder.kommune.no  TLF: 97 52 93 13 
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