
Velkommen til et nytt skoleår på Teie Skole 

 

Vi håper at du har hatt en fin sommer. Har du badet? Spist is? Besøkt noen? Vært på 

reise? Lært noe nytt? Sett noe spennende?  

Vi har hatt en fin ferie, og nå gleder vi oss til å se favorittelevene våre! 

 

Vi har lyst til å ønske spesielt velkommen til våre to nye elever Jonathan og Torbjørn. Vi 

håper dere er klare for å bli en del av 2. trinn på Teie Skole       Vi gleder oss til å bli 

kjent med dere! 

 

 

 

Første skoledag er  

onsdag 17. august kl. 08.30-13.30.  

Kjersti, Susanne og Tanh møter alle utenfor 

garderobedøren, der skal elevene stille opp i en av 

tre nye rekker vi skal bruke. Still opp ved 

kontaktlærer (de som har Anne Marte som 

kontaktlærer skal denne dagen stille opp ved 

Tanh).  

Vi bruker samme garderobe og klasserom som i 

fjor (den oransje døren på bildet). 

 

 

 

Praktisk informasjon 

Elevene trenger skiftetøy på plassen sin i garderoben (undertøy, sokker, t-skjorter, bukser og 

shorts). Det er fint å ha en varm genser og en tynn jakke nå i starten, plutselig kan det bli 

kjølig. Regntøy og støvler kan henge på skolen hele tiden. 

Elevene trenger ikke pennal, vi har alt som trenges til skoledagen her på skolen.  

Husk at leker, bamser og andre småting må vente hjemme.  

Innesko er viktig, disse bruker vi også i kroppsøving- så de bør sitte godt på foten.  

 



Matpakke må ligge i sekken sammen med en fylt vannflaske. Hvis elevene trenger bestikk for 

å spise maten sin, må dette være med i sekken. 

 

Hvis voksne på skolen skal ha viktige beskjeder som ikke gjelder sykdom og fravær, må dette 

komme til oss innen klokken 08.00 samme dag på Skole-SMS, på denne måten sikrer vi at 

alle voksne på trinnet får meldingen. Kontaktlærere kan også nås på epost og trinntelefon. 

Skole-SMS: 

Send [trinn] [melding] til 59 44 42 00 

For eksempel: «Fint om kontaktlærer kan ringe i dag. Hilsen pappa til Kari» 

Ved fravær må dere registrere i IST Home innen kl. 08.00. Les informasjon her: 

https://faerder.kommune.no/teie-skole/kontakt/fravarsregistrering/ 

 

I år er vi så heldige at vi får med oss fire nye voksne inn i skolehverdagen. Bente A, Kjersti S, 

Bodil og Inger-Lise skal være med oss på ulike dager gjennom uken.  

 

De første skoleukene skal handle om å leke, komme i gang med skolehverdagen, ha det gøy 

sammen og øve på rutiner og regler. Vi skal også bli kjent med vår indre superhelt og finne 

superkreftene våre!   

 

Vi fortsetter med trinntanken fra i fjor, det betyr at trinnet fortsatt blir delt inn i to dynamiske 

grupper hvor vi også deler inn i mindre grupper som gjør tilpasningen i skolehverdagen enda 

bedre.  

 

Vel møtt! 

 

Hilsen  

Susanne, Kjersti, Anne Marte, Anna, Tanh, Bente, Kjersti S, Bodil og Inger-Lise. 

 

Kontaktinformasjon til kontaktlærere 

Trinntelefon: 40911550 

Kjersti B. Andøl kjersti.helene.bratt.andol@faerder.kommune.no 

Anne Marte Luisa anne.marte.luisa@faerder.kommune.no 

Susanne Wikstøl susanne.wikstol@faerder.kommune.no 

 

https://faerder.kommune.no/teie-skole/kontakt/fravarsregistrering/

