
Informasjon 5.trinn uke 24 

Uka som var: På torsdag var det mange ting som skjedde. Det var både DKS og fest for TL-lederne. Fredagen 

hadde vi en super dag i Åsgårdstrand. En hektisk, men flott uke, med andre ord.  

 

Uka som kommer: Vi jubler for siste uke i 5.trinn! På mandag blir dagen delt opp i ulike aktiviteter. Vi må 

begynne å rydde på trinnet vårt, og elevene kommer til å ta med seg kladdebøker og annet hjem denne uka. Alle 

skolebøker skal leveres, og vi skal flytte masse av trinnets ting opp til Nordbygget. Vi kommer til å være mye 

ute, så sant været blir bra. På onsdag satser vi på å ta oss en sykkeltur. På torsdag går vi på strandtur til 

Regnbuen. Fredag, siste skoledag, kommer vi til å tilbringe store deler av dagen i Nordbygget. Vi legger til rette 

for spill og film for elevene.  

Vi vil samtidig takke for et spennende og innholdsrikt år med barna deres. Vi setter pris på elevene våre; de er 

hyggelige, morsomme, pratsomme, blide, engasjerte, motiverte og ikke minst kule! Takk også til dere foresatte, 

for hyggelig og godt samarbeid dette skoleåret. Nå legger vi oss til lading alle sammen, og gleder oss til et nytt 

skoleår som starter 17.august. Trinnet vil neste år ha tre kontaktlærere: Sunniva og Christine får selskap av 

Bjarne van der Linden. Han får kontaktlæreransvar for noen elever fra hver gruppe, og vi vil legge ut en 

oppdatert liste på teams ila denne uken. Vi sender ut beskjed på sms.  

 

God sommer, alle sammen! 
 

Hilsen Nina, Sindre, Kristina, Helle, Jorun, Christine og Sunniva 
 
Skolens hjemmeside 

www.lindhoy.no   

Tlf: 33067770  

AMS: 33402000 

5A: Sunniva Sjøvaag Marthinsen  

E-post: 

sunniva.sjovaag.marthinsen@faerder.kommune.no   

5B: Christine Schrader 

Epost: 

jenny.christine.schrader@faerder.kommune.no  

Ressurslærere:  

Jorun Gjerden 

Helle R.-Korsager 

 

Assistent:  
 

Mobilskolemelding: 

SMS sendes til  

59 44 42 12  

kodeord: 5a / 5b 

Vennligst send sms 

ang. fravær til skole-

sms 

Foreldrekontakter:  

Georg Bryn, tlf: 90 92 60 35, e-post: gbryn@online.no Martin 

Johansen, tlf: 96 50 99 96, e-post: m.johansen@hotmail.com  

FAU:  

Nadja Sørby Ommedal, tlf: 90 88 95 99, e-post: nadja@hwa.no  

Ida Seljeseth, tlf 92 04 78 28, e-post: ida@seljeseth.com  

 

 
Uke   

24 

Mandag    

 

Tirsdag    
 

Onsdag    
 

Torsdag    
 

Fredag    

 

08.20    Samling 

 

Norsk/Rydde 

Samling  

 

Matte/Engelsk 

Samling 

 

Uteskole 

Samling  

 

Tur til Regnbuen  

Samling 

 

Utegym 

09.50    Pause  

10.00     

Norsk/Rydde 

      

 

Engelsk/KRLE 

 

Uteskole  
 

Tur til Regnbuen 

                

Rydde/film 

11.00   Mat og pause  

11.50     

 

Rydde/Norsk 

 

KRLE/Matte 

 Levere bøker 

 

SLUTT 12.50   

 

Uteskole  
 

SLUTT 12.50   

 

Tur til Regnbuen 

 

SLUTT 12.50   

 

 

Rydde/film 

12.50        

13.00   

Rydde/Norsk 

SLUTT 14.00  

  

Fellessamling 

SLUTT 14.00 
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