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Skolestarter 2022/2023 

Kjære foresatte til skolestarterne 2022 
 
Velkommen til Teie skole, og til neste skoleårs førstetrinn! 

Du mottar dette brevet da ditt barn er registrert som skolestarter her på Teie skole. 

 
I Færder kommune har vi klare rutiner for overgangen mellom barnehage og skole, og vi er godt 

i gang med arbeidet for å gi deres barn en trygg og god oppstart.  

 

Førskoledagen blir onsdag 1. juni fra 09.00-12.00. Foreldre kan følge, men vi oppfordrer til å 

ikke være med inn i klasserommet. Hvis noen har ekstra behov for at dere følger dem inn, så 

finner vi selvsagt en løsning på det. Barna vil få en fin dag i klasserommene de skal ha til høsten 

og møte noen av de voksne som skal være sammen med dem. I tillegg får de vært litt ute i 

skolegården. Husk matpakke og drikke.  

 
Mens barna er i klasserommet, møter vi i ledelsen dere i aulaen for litt kaffe og småprat. Her vil 

vi kunne svare på spørsmål om det meste av det dere lurer på.  

Lærerne vil ha et foreldremøte ved skolestart, nærmere info om det vil komme tidlig i august.  

 

Klassedeling – trinndeling  
 

Naturlig nok knyttes det ofte stor spenning til hvem som skal gå i klasse med hvem. Teie skole er en 
stor skole, med 3 klasser på alle trinn.  
Vi kommer til å fordele elevene på tre kontaktlærere, men ønsker å bli enda bedre kjent med dem 
før vi deler dem i endelig klasse. Dette for å få de aller beste muligheter til gode sosiale miljøer og 
tilpasset opplæring. Derfor vil ikke den gruppen de er med på i oppstarten være den endelige 
klassen. Det vil også være stort fokus for oss å dyrke trinntilhørigheten, hvor vi vil variere bruken av 
gruppestørrelse. Her er lærerne godt i gang med å legge en plan for hvordan vi kan variere 
gruppene, samtidig som vi skal ta vare på den tryggheten en mindre gruppe gir.  
Lærerne vil gi dere en grundig forklaring på hvordan vi kommer til å løse dette praktisk på 
foreldremøtet i august.  
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Innbydelse til barna 
 
Det vil komme en egen innbydelse til førskoledagen til barna i posten. Konvolutten som barna 
mottar brevet i, er dekorert av årets 5. trinn, som vil få et fadderansvar for skolestarterne fra 
august.  
  

 

Lærerteamet 
 

Vi er glade for å allerede nå kunne presentere hvilke lærere/pedagoger som vil være tilknyttet 1. 
trinn neste skoleår: 
 
Kontaktlærere: 

  Maren L. Hvarnes 
  Emilie Skrede Beck 
  Lise Mørtsell  

 
 

Faglærere 
Inger Lise Vasvik 
Than Thi Tran 
Maria Kjoshaug 
 

 
 
I tillegg vil trinnet ha knyttet til seg assistenter og fagarbeidere.  

 
 

Vi anbefaler dere å følge med på Teie skole sin nettside som er: 
https://www.faerder.kommune.no/teie-skole , under trinn finner dere en mappe som heter 
skolestarter 2022, her vil informasjon gjeldende for skolestarterne bli lagt ut fortløpende. 
Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på. 
 

Velkommen skal dere være! 
 
 

Mvh 
 

Ledelsen ved Teie skole 
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