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solveig.k.stenstad@faerder.kommune.n
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 UKE 24 
  
Informasjon:  
Elevene starter hver dag klokken 08.30. Mandag, onsdag og torsdag slutter de 
14.15, tirsdag slutter de 13.00 og fredag 13.15. 
Dagene går med til siste innspurt av skoleåret, samt rydding/vasking av 
klasserom området til 7. trinn. Utover det vil Juni øve mye til avslutningen med 
de elevene som skal opptre.  
Onsdag er det andre dose av HPV-vaksine for 7.trinn. 
På fredag er det uteskole fra kl. 10.15 til ut dagen. 
  
  
  
  

 UKE 25   INFORMASJON  
  

Mandag   • Samfunnsfag 

• Tegning 

• Matematikk 

• Norsk 

  
Det vil bli mye øving for de som skal delta på 
forestillingen. Juni tar elever ut i puljer gjennom 
hele dagen. De andre elevene jobber i 
klasserommet med arbeidsplan. 

Tirsdag  • Engelsk 

• Naturfag 

• Leseforståelse 

  
Det vil bli mye øving for de som skal delta på 
forestillingen. Juni tar elever ut i puljer gjennom 
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hele dagen. De andre elevene jobber i 
klasserommet med arbeidsplan. 
  

Onsdag  • Matematikk 

• Norsk 

• Forestilling for resten 
av skolen 

  
Øving store deler av formiddagen.  
Forestilling ute for 1.-3. trinn + Solsikken 12.15 
Forestilling ute for 4.-6. trinn 12.45. 
  
Elevene får gå hjem når vi har avsluttet siste 
generalprøve/forestilling! 
  
Vi ses på avslutning i kveld! 

Torsdag    
  

• Film 

I tradisjonen tro så avspaserer 7.trinn første halvdel 
av dagen grunnet avslutning kvelden før.  
  
Elevene møter 11.00 på skolen. Vi ser film! 
De som ønsker kan ta med seg 0,5 liter brus (annen 
ønskelig drikke, energidrikk er ikke tillatt), og 
godteri for max. 50 kr.  
  

Fredag    
  

  
• Vi takker for året 

sammen 

Elevene møter på skolen 11.00 og vi avslutter 
12.00. Denne timen går med på å trekke nye eiere 
til Ruth og Kåre. 
I tillegg annonseres vinnere av fotokonkurransen vi 
hadde under hjemmeskoleperioden. Vinnerne 
premieres! 
  
  
Vi takker for året og feller nok sammen en tåre :) 

  

GOD SOMMER! 
  

  
  
  
  
  
 


