
Til elever og foresatte på 7. trinn.  

Velkommen tilbake til nytt skoleår! Håper dere har hatt en fin sommer. Vi ser frem til å ta fatt på elevenes siste 

skoleår på Teie skole- et spennende år. Elevene begynner å bli store og klarer å få med seg mye informasjon 

selv, fint      . Men det er dere foresatte som må ta ansvar for at all informasjon på ukeplanen leses og følges 

opp. Informasjonen på ukeplanen er vår «kommunikasjonskanal» mht. hjem-skole-samarbeid.  

Det begynner tre nye elever på årets 7. trinn. Vi ønsker Mani og Lotte velkommen til 7A, og Souzan velkommen 

til 7C. Det betyr at vi nå er 81 elever på trinnet.  

 
Lærere og assistenter på trinnet i år er: 

• Maria Sæthre Nordvik (kontaktlærer 7A, 27 elever): Maria.Nordvik.Setre@faerder.kommune.no 

• Are Darmo (kontaktlærer 7B, 27 elever): Are.Darmo@faerder.kommune.no 

• Kristin Riis (kontaktlærer 7C, 27 elever): Kristin.Riis@faerder.kommune.no 

• Inger Lise Vasvik (ressurslærer): Inger.Lise.Vasvik@faerder.kommune.no 

• Ida Grove Myklebust (ressurslærer): ida.grove.myklebust@faerder.kommune.no 

• Christian Thomassen (fagarbeider) 

• Bodil Jor (fagarbeider)  

Smittevernregler vil prege dette skoleåret også, hvert fall i høst. Vi fortsetter i «gul beredskap» som følger 

nasjonale smittevernveiledere. Det betyr at elevene vil måtte holde seg innenfor sin klasse både ute og inne, og 

det vil bli vask av hender/bruk av antibac før elevene spiser, etter toalettbesøk, ved synlig skitne hender, etter 

å ha pusset nesen eller hatt kontakt med dyr. Alle må vaske hendene/bruke antibac før de går hjem. Vi håper at 

alle setter seg inn i flere detaljer rundt dette, som dere finner som eget skriv på skolens hjemmeside. 

Elevene vil få egen bærbar pc, som de skal ha i fire år framover. Pc-ene blir delt ut på skolen i løpet av de 

nærmeste ukene, etter at kontrakt er signert av elever og foresatte. Det er viktig at kontrakten leses nøye av 

elever og foresatte.  

Start- og sluttidspunkt er stort sett det samme som i fjor. Tidspunktene for ditt barn finner du på klassens 

timeplan som du finner på trinnsiden på teieskole.no 

 

Det blir også tilbud om leksetid i år. Tidene for leksetid er: 

• Mandag 14.15 – 15.15   

• Onsdag 14.15 – 15.15  

• Torsdag 13.30 – 14.00 

De nye nasjonale lærerplanene innføres gradvis dette skoleåret. På 6.trinn jobbet elevene med ulike 

temaarbeid innen bærekraftig utvikling og livsmestring, så de har litt erfaring fra denne typen «arbeid». Det er 

en type arbeidsform som inngår i de nye lærerplanene. Mer info om nye nasjonale lærerplaner finner dere her: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket Vi gleder oss til å jobbe videre med dette. 

Elevene vil få utlevert lærebøker i norsk, matematikk og engelsk i løpet av første uka. Disse skal det settes 

bokbind på og navnes. Fint om det blir gjort etter hvert som bøkene sendes hjem.  

Mer informasjon kommer fortløpende på ukeplanen eller skole-SMS.  

Husk at alt av fravær skal sendes som SMS til skole-SMS. Send trinn og tekst til 594 44 200. Dersom dere ønsker 

å ringe en av oss, kan dere ringe til trinntelefonen vår på nummer: 409 11 503.  

Vi voksne på trinnet har forventninger til at både elever og voksne skal ha et fint 7.trinnsår her på Teie skole. 

Det betyr at vi alle må bidra positivt til et godt klasse- og læringsmiljø. Fint om dere snakker sammen hjemme 

om hvordan ditt barn kan bidra til dette.  

Med vennlig hilsen Ida, Inger Lise, Maria, Are og Kristin. 
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