
5. trinn uke 25 

Informasjon  
    
 
Hei alle sammen. 
Vi går nå inn i siste skoleuke her på 5.trinn. Tenk på det! Om bare noen 
uker kan dere kalle dere 6.trinn!  
 
Kjære dere, verdens aller beste 5.trinn.  
Vi har vært gjennom mange store endringer sammen de siste 
månedene. Dere har vært nødt til å tilpasse dere igjen og igjen, og vi 
forstår at det ikke alltid har vært like lett. Vi er imponert over hvor 
tilpasningsdyktige og positive dere har vært. For oss som er vant til å 
være alle sammen sammen har det vært en stor overgang. Det å måtte 
være i såpass låste grupper som vi har vært de siste ukene har ikke 
bare vært lett. Vi er uendelig stolte over hvordan dere har taklet denne 
situasjonen, og vi krysser fingre og tær for at vi kan komme tilbake til å 
være samlet som et stort og fantastisk 6.trinn etter sommerferien. 
 
Kjære foreldre. Tusen takk for all støtte og positive tilbakemeldinger som 
vi har fått i disse «koronatider». Vi vet at det har vært vanvittig mye å 
sette seg inn i og holde styr på. Plutselige endringer i grupper og 
gruppestørrelser, samt forandringer på tider rundt både oppstart og 
avslutning. Tusen takk for at dere har holdt motet oppe og sørget for å 
sende positive og godt utstyrte elever med gode matpakker og klær etter 
vær på skolen. Ungene deres har blitt råspreke! 
 
Det er viktig at alle som har Multi, Salto eller biblioteksbøker liggende 
hjemme leverer disse på skolen så fort som mulig. Dere som har lånt 
PC i hjemmeskoleperioden må også levere denne før vi tar 
sommerferien.  
 
I hjemmelekse skal dere lese 15 minutter i valgfri bok hver dag. Vi 

anbefaler dere også å melde dere på sommerles i ferien       
https://sommerles.no/ 
 
 
 

https://sommerles.no/


 
Vi begynner klokken 08.50 hver dag denne uken. Elevene møter på fast 
oppmøtested. Mandag, onsdag og torsdag avslutter vi klokken 14.15. 
Tirsdag og fredag avsluttes dagen klokken 13.00. 
 
Siste skoledag kan elevene ta med seg en ekstra god matpakke. Det er 
lov å ha med seg litt kjeks eller småkaker (ikke godteri) i boksen denne 

dagen       

 
Første skoledag etter ferien er mandag 17.august. 
 
 
 
 
Tid mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

08.50-
10.05 

1.økt 1.økt 1.økt 1.økt 1.økt 
(sang-
samling) 

10.05-
10.25 

pause pause pause pause pause 

10.25-
11.25 

Uteskole 
(Oserød-
skogen) 

2.økt Uteskole 
(Vardås) 

Uteskole 
(Oserød-
skogen) 

2.økt 

11.25-
12.05 

Mat i det fri mat Mat i det fri Mat i det fri mat 

12.05-
13.15 

uteskole Dagen 
avslutter 
13.00 

uteskole uteskole Dagen 
avslutter 
13.00 

13.15-
13.30 

pause  pause pause  

13.30-
14.15 

4.økt  4.økt 4.økt  

 
Vi ønsker dere alle sammen en strålende sommerferie, og vi gleder oss 
til å være sammen med dere på 6.trinn. 
 
God sommer! 
 

Hilsen Andreas, Ingrid, Rebekka, Lisa og Una        

   

  
 

   

Sideskift  


