
                      

 

                        Slutt: 14.00                                                               Slutt: 14.00 

INFORMASJON:  

Vinteren kom med herlig snø. Vi velger å bruke den mens den er her, vi vet jo aldri her på 

øya      . Derfor kan det hende at dagene noen ganger blir litt annerledes enn det som er 

planlagt, nettopp fordi vi må benytte vinteren. Vi er veldig glade for at så mange har gode 

votter og luer og uteklær, og at tøyet er NAVNET       Da klarer vi å finne rett eier på det 

vi plukker opp rundt omkring. Minner på at skikkelige polvotter er det som holder små 

fingre varme i snøen, og at det er lurt å ha med ekstra par.  

Akebrett: Elevene kan ha med seg egne akebrett/matte, det betyr ikke snowracere. De må 

være godt merket med navn fordi det er mange like. Elevene må ha ansvar for sine brett. 

Dere må også ta dem med hjem om kvelden fordi vi har dårlig med lagringsplass inne. Hvis 

dere lar de stå igjen ute er det på eget ansvar.  

 

 

Kontaktlærere: 

Catharina Herlofsen: catharina.herlofsen@faerder.kommune.no     

  Tlf: 414 22 988 

Kari Aasbø: kari.aasbo@faerder.kommune.no  Tlf: 413 27 787 

Ressurslærer: May – Helen Mathiesen: 

may.mathiesen@faerder.kommune.no  Tlf: 950 45 808 

Fagarbeider: Anne Britt Karlsen Lærlinger: Thomas Berglund 

og Caroline Ellefsen 

Skolens hjemmeside: www.lindhoy.no    Tlf: 33067770 AMS: 

33402000 

Mobilskolemelding: SMS sendes til 59 44 42 12, kodeord: 1a 

eller 1b. Eks: 1a Per er syk 

Foreldrekontakter:   

1A: May-Linn Castellan maylinn89a@gmail.com  mob: 98484736 

Vara: Else Muri elsemuri@gmail.com  mob: 90139362 

1B: Rebecca Hestvold Larsen rebeccahestvold@hotmail.com 

mob45285665 

Vara: Cecilie Arntzen cecarn@gmail.com mob:90743261 

FAU: Therese Thon Andreassen tthonand@online.no mob: 

97099820 

Vara: Sara Enersen  Sarah.enersen@gmail.com mob: 92297020 

Uke 3 
Mandag 

18.01 

Tirsdag 

19.01 

Onsdag 

20.01 

Torsdag 

21.01 

Fredag 

22.01 

08.20-08.50   Samling  Samling Samling Samling 

08.50-09.50  

 Utegym 
kom ferdig kledd. 

Matematikk  Stasjoner  Naturfag   Engelsk   

09.50-10.00  PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE 

10.00-10.50  Matematikk Stasjoner Uteskole Matematikk 

10.50-11.50 MAT - PAUSE MAT -PAUSE MAT - PAUSE MAT - PAUSE MAT - PAUSE 

11.50-12.50  Norsk  Musikk Stasjoner Uteskole  Norsk 

12.50-13.00  PAUSE Slutt: 12.50 Slutt: 12.50 Slutt: 12.50 PAUSE 

13.00-14.00  Norsk    Norsk 
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Underskrift foresatte: ………………………………………….. 

• Se på bildet i boka di. Skriv hva du ser  
under bildet. 

• Du kan skrive enkeltord, eller setninger. 
Setningene kan for eksempel begynne med: 

• Jeg ser……… 
 

 

 

Skolestudio.no 
Her finner dere Salaby, Multi 
nettoppgaver og Multi smart øving og 
det som er av nettoppgaver fra 
Gyldendal. 
Dere logger inn med elevens FEIDE 
bruker. Bruker og passord finner dere i 
hjemmearbeidsboka, på omslaget helt 
først. 

 
 

 

• Ark i boka di 

• Jobb minst 15 minutter på Multi Smart 
øving 

• Og spill gjerne kort eller terningspill med 

noen hjemme       
 

 

Vi ser at det er mange som jobber 
godt i Multi smart. Elevene flyttes 
videre etter hvert som de når målene i 
kapitlene.  
Det er lurt å jobbe mye mer enn 
oppsatt tid fordi da kan de gå lei. Prøv 
da heller på nettoppgavene dere også 
finner i skolestudio. 
 


