
VELKOMMEN TIL 

FORELDREMØTE FOR 

7.TRINN LINDHØY SKOLE
Saksliste:

• Informasjon fra TUSK

• Leirskole på Jønnbu i uke 10

• Avslutning 7.trinn 16.juni.

• Foreldrekontakter og FAU? Husk å be noen skrive referat☺



INFORMASJON FRA TUSK



Overgangsplan mellom Lindhøy og Tjøme u.skole 2019/2020

• Desember 2019: Møte mellom inspektørene på barneskolen og u.skolen ifht. 

overgang.

• 3.2.2020: Inspektør og rådgiver/sosiallærer besøker 7.trinns foreldremøte. 

Informasjon om ungdomsskolen, ungdomsmiljøet, gjensidige forventninger, svar 

på spørsmål fra foresatte. Informasjon om overgangsplanen. Foreldre som ikke 

er tilstede, får planen.

• Februar 2020: Rådgiver og/eller inspektør med ungdommer besøker 

7.trinnselevene. Orientering om skolen og fag. Svar på spørsmål fra elevene. 

Elevene har forberedt spørsmål.

• Mars 2020: Rådgiver orienterer om valgfag og språkfag, og frist for påmelding. 

• Mars/april 2020: Kontaktlærerne fyller ut skjema for hver elev i samarbeid med 

elev og foresatte. Frist 3.april.

• Mai 2020: Avtroppende og påtroppende kontaktlærere møtes. 

Overgangsplanen evalueres.



• Vår 2020: 7.trinnselevene besøker mat/helse-gruppa på 9.trinn, der 9.elevene inviterer til 

felles lunsj, der de blir kjent med hverandre.

• Vår 2020: overgangsmøter mellom skolene og spes.ped.koordinator, PPT og 

foresatte, gjelder enkeltelever med behov for tilrettelegging

• Vår 2020: Enkeltelever fra 7.trinn er på besøk med assistent.

• Vår 2020: Dersom det er mulig, besøker påtroppende kontaktlærere 

7.trinnselevene på barneskolen for å bli bedre kjent.

• Juni 2020 (uke 22-23): 7.trinnselevene besøker u.skolen, påtroppende 

kontaktlærere og klasserom.

• Torsdag 4.juni 2020 kl.18.00: Elever og foresatte på 7.trinn inviteres til 

foreldremøte på u.skolen. Felles orientering om oppstart og skoleåret, og bli 

kjent med området, rom osv.

• Juni 2020: U.skolen sender ut «velkommenskriv» til påtroppende 

8.trinnselever.



LEIRSKOLE JØNNBU UKE 10



MANDAG 2.MARS-

FREDAG 6.MARS

AVREISE FRA LINDHØY SKOLE SENEST KL. 07.30 

(OPPMØTE 07.00)

ANKOMST FREDAG CA. 14.00



BEMANNING PÅ LEIRSKOLEN:

BJARNE  - 938 35 656

SUNNIVA - 975 60 315

ARNT - 920 60 284

LEIRSKOLE ADM. HALGEIR VREIM – 920 45 385

LEIRSKOLELÆRER LARS LYNGDAL – 482 18 676

+ 2 LEIRSKOLELÆRERE



•Husk å merke alle klær og alt utstyr! La 
elevene være med å pakke sekken selv –
det blir fort uoversiktlig på rommene …

•Vi minner om at vi voksne kan nåes på 
mobiltelefon i løpet av oppholdet, hvis det 
skulle være noe spesielt.

Prøving av utstyr som tas med hjemmefra
Det er viktig at sko, ski, staver og klær passer og er i 
orden. Prøv i god tid! Og nye skisko bør brukes godt før 
leirskolen for å unngå gnagsår.

Mat på turen opp

Det er viktig at elevene har med to 
matpakker på avreisedagen. Det må være matpakker 
som holder fram til middag på leirskolen kl 18.00. Det 
er vanligvis ikke lov til å spise medbrakt mat på 
bussen, for å unngå at noen blir bilsyke, men 
de kan få drikke vann og spise frukt på bussen.

Husk reisesyketablett til de som trenger det.
Trenger ditt barn kanskje å sitte foran i bussen?



Dit skal vi





http://www.uteskole.no/

http://www.uteskole.no/




SIKKERHET PÅ TUR

5-6 voksne sammen med elevene på dagtid.

Leirskolelærere har med seg nødvendig førstehjelpsutstyr når vi er ute 

på aktiviteter. 

Røde kors-hytta er nærmeste nabo. 

Dersom noe skulle skje på dagtid: Bø (20 min)

Dersom noe skulle skje på kveld/natt: Notodden (40 min)

Leirskolen har sovende nattevakt med bil tilgjengelig.







HVA TRENGER VI Å VITE FØR UKE 8?
Diettliste må sendes til leirskolen innen utgangen av uke 7.

Har ditt barn matallergier det må tas hensyn til?

Er det noen typer mat ditt barn ikke kan spise av kulturelle/religiøse grunner?
Send oss en e-post eller melding ila uke 6-7.

Hvem trenger å låne ski og annet utsyr fra leirskolen?

Ved lån av ski og skisko trenger vi å få beskjed om høyde og skostørrelse 

innen utgangen av uke 7. Ved lån av klær trenger vi å vite størrelse.





HVEM VIL OVERNATTE I TREGAMME?

SISTE NATTEN BLIR DET MULIGHET FOR Å 

SOVE UTE I JØNNBUI.

HVEM HAR LYST?

De som vil være med på dette trenger å 

ha med seg sovepose og liggeunderlag.









•Avslutning 7.trinn tirsdag 16.juni


