
 

Kjære elever og foresatte på 6.trinn! 

Vi håper alle har hatt en strålende sommer, og ønsker dere velkommen til nytt 

skoleår. Vi gleder oss til å komme i gang på 6.trinn! Vi vil også ønske velkommen til 

Aya Emilie som skal begynne i 6b.  

Det er i år noen endringer på trinnet så lærere og assistenter er følgende: 

Lina Hvaal Samuelsen, kontaktlærer,Lina.Hvaal.Samuelsen@faerder.kommune.no   

Kjersti Blaadammen, kontaktlærer, Kjersti.Blaadammen@faerder.kommune.no   

Astrid Wegge, kontaktlærer, Astrid.Wegge@faerder.kommune.no 

Silje Jorde, faglærer, Silje.Jorde@faerder.kommune.no   

Monica Tuxen, fagarbeider 

Bodil Jor, fagarbeider 

Skoledagen 

Det blir vanlig tider for skoledagen, men friminuttene vil variere noe fra uke til uke. 

Elevene skal stille opp i brannrekke langs inngangen bak skolen. Lærerne hilser som 

vanlig på elevene inn til klasserommet, men ikke håndhilsning eller klemming. Vi 

kommer fortsatt til å ha fokus på uteskole. 

 

Faddere 

I år er elevene faddere for 1.trinn. Det blir et litt annerledes møte med fadderbarna 

denne høsten. Elevene vil bli delt i faddergrupper, men de får ikke vært fysisk 

sammen enda. Vi skal allikevel bli kjent med de gjennom videohilsninger, brev og 

tegninger.  

 

Fagfornyelsen 

De nye nasjonale lærerplanene trer i kraft nå. Elevene fikk i 5.trinn jobbe med ulike 

prosjekter som «Et lite stykke Norge» og «Meg» som er eksempler på hvordan vi skal 

jobbe fremover. Mer info om fagfornyelsen finner dere her: 

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

med dette. 
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Covid 19 

Denne høsten starter vi på «Gul beredskap». Det betyr at vi er sammen klassevis, 

men at to klasser kan være samarbeidskohorter i en uke og rullering etter helg.  

Elevene starter hver dag med å vaske hendene før vi begynner timen og før spising.  

Se skolens hjemmeside for mer info om skolens smittevernsrutiner.  

Foreldremøte 

Vi innkaller til foreldremøte tidlig i høst med info om blant annet leirskole. Leirskolen 

blir i uke 11 til Den norske fjellskolen Rondeheim.  

 

Lekselesing 

Det blir også tilbud om lekselesing i år. Tider for lekselesing er: 

Mandag 14.15 – 15.15, onsdag 14.15 – 15.15 og torsdag 13.30 – 14.00. 

 

Mat og helse  

I år skal vi ha mat og helse. Elevene blir delt opp i salt og pepper- grupper klassevis. 

Det vil si at den ene uken har salt mat og helse på kjøkkenet, imens pepper har mat 

og helse teori og arbeidsplan. Det er viktig at elevene husker forkle og innesko på 

kjøkkenet, da dette er viktig for sikkerheten og hygienen til barna. Elevene som ikke 

ble ferdig med sitt forkle før sommeren, skal få tid til å sy det ferdig på skolen.  

 

Praktisk 

• Alle elever må ha med seg pennal, matpakke, drikkeflaske og innesko. Vi 

kommer til ha utegym i de første ukene.  

• Garderoben i Nøtterøyhallen er midlertidig stengt pga Covid 19. 6a og 6c kan 

ha med seg et lett skift som de kan skifte til etter timen. 6b må ha på seg 

gymtøy når de kommer på skolen, og dusjer når de kommer hjem.   

Ta kontakt hvis det skulle være noe. Vi ønsker dere alle en god oppstart! 

Hilsen lærerne på 6.trinn 

 

 

 


