
Velkommen til 7. trinn!  
 
Vi håper alle har hatt en god ferie og er klare for et nytt skoleår!  
Vi gleder oss til å se elevene igjen!  
 
Endringer i elevgruppa: Nicoline og Marcus flytter til Spania; Nicoline blir borte hele skoleåret,  
Marcus kommer tilbake på nyåret.  
 
Disse jobber på 7. trinn i år: Tone, Sunita, Mette, Hege, Renate, Henriette, Ivar og (ny!) Merete Findal 
Vinje. Vi ønsker Merete velkommen!  
 
Start- og sluttider:  
Mandag:  08.30-14.00  
Tirsdag:    08.30-13.00 
Onsdag:    08.30-14.15 
Torsdag:   08.30-13.30 
Fredag:     08.30-14.00 
 
 

De første skoledagene vil vi bruke til å lage regler og snakke gode rutiner i klassene. Vi begynner også med 
oppstart i de ulike fagene. Husk bokbind på alle bøkene seinest neste uke og send med innesko! Navn på 
både sko og klær er lurt. 
 

Vi skal være med Skjærgårdstjenesten på miljødager 
med øyrydding og sjøvett på disse datoene:  
7A mandag 22. august 
7B        onsdag 24. august 

7C mandag 29. august 

Båten går fra Knarberg båthavn, 
og vi sykler samlet fra og til Grindløkka skole.  
Oppmøte på Grindløkka kl. 8.15.  
Båten er tilbake i Knarberg ca. kl. 13, vi regner med  å være  
på Grindløkka ca. kl. 14. 
Gi beskjed dersom noen trenger følge med en voksen til eller fra  
Teie skole! 

Husk: nok mat og drikke og klær etter vær, hjelm, flytevest, og ta gjerne med hansker.  
Det er dessverre ikke mulighet for å bade denne dagen. 
NB! Sjekk sykkelen! 
 
Det er leksetid med assistent tre dager uka. Dette er et frivillig tilbud til dem som ønsker å gjøre lekser på 
skolen. Tider: mandag og onsdag 14.15-15.15, torsdag 13.30-14.00. 
 
Fravær: Husk å gi beskjed på skole-SMS før klokka 8. (Bruk helst ikke e-post og lærers private telefon.) 
 
Beskjeder og ukeplaner blir lagt ut på Teie skoles hjemmeside. Se også diverse skriv på skolens 
hjemmeside, 7. trinn. Vi sparer på papiret, men trenger dere en utskrift av ukeplanen, gi beskjed!   
 
Ta kontakt hvis dere lurer på noe!  
 
Hilsen oss på 7. trinn 


