
 

Kjære foresatte og elever på 7.trinn! 

Så er vi altså i karantene igjen, og det i tillegg siste uken før ferien. Det er veldig leit, men likevel et 

faktum vi må forholde oss til. I uke 24 møter elevene på Teams kl. 09.00 hver dag unntatt fredag 

18.juni, hvor de får utdelt en dagsplan med aktiviteter. Når de er ferdig med de utdelte oppgavene 

er skoledagen slutt. Vi har ikke felles Teamsmøte på slutten av dagen. Fredag får elevene fri, da vi 

håper at flest mulig takker ja til et tilbud om å møte på skolen mandag 21. juni, se under. 

Den planlagte avslutningen utgår i sin helhet. Men, mandag 21.juni kl. 09.00 er det flott om de 

elevene som ikke har reist på ferie møter utenfor klasserommet for å motta en liten hilsen fra oss 

lærerne på trinnet. I tillegg har elevene klær/sko i garderoben, samt arbeider i kunst- og håndverk 

som de bør ta med hjem. Det er fint om hvert barn tar med 1 pose for å bringe flotte kunstverk hjem 

i god behold. Vi avslutter denne dagen senest kl. 10.30. 

Vi vil benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid med dere foresatte gjennom disse årene. 

To av oss har fulgt elevene siden 4.trinn, mens Camilla, Line og Linn kom inn med friske pust høsten 

20. Det har vært veldig fint å bli kjent både dere og barna deres. Dette er et trinn vi føler oss stolte 

over å sende videre til ungdomsskolen!  De har mange mellommenneskelige kvaliteter som gjør de 

godt rustet til å skape nye relasjoner, møte utfordringer og samtidig stå støtt i seg selv. Vi vil ha 

barna med oss i tankene på veien videre, og ønsker både de og dere foresatte lykke til på 

ungdomsskolen og videre i livet. 

God sommer😊 

 

Med hjertelig hilsen 

Lærerne på 7.trinn 

 


