
Velkommen til 
foreldremøte 
TIRSDAG 15. FEBRUAR



Livet på 6. trinn
Vi holder på med temaet «verdensrommet». Elevene er motiverte og engasjerte og jobber både 
i grupper og individuelt.

Mange er i starten av puberteten, helsesykepleier er i gang med undervisning rundt temaet. Nå 
er det ekstra viktig med god hygiene. Vi ser likevel at mange dropper dusjingen etter gymtimen, 
og det resulterer i svettelukt i klasserommene.

Noen av barna har med for lite/glemmer mat, så snakk gjerne med barnet ditt om dette.

Det er en veldig fin gjeng som er positive, glade, arbeidsomme, og vi gleder oss veldig til å reise 
på leirskole med dem.

Noen utfordringer med språkbruk, klikkdannelser. Vi tar dette opp på skolen; vi ber dere om å 
følge opp hjemme også.



Leirskole –
Høvringen



Hvem skal være med på leirskolen?
- Ivar, Renate, Henriette, Mette og Christian. 

- En foresatt  fra klasse 6A vil også være med oss på leirskolen.



Avreise
Avreise fra skolen er mandag 28. mars klokka 08.00. Vi ønsker at elevene møter opp ved 
rundkjøringen ved det lille røde huset ved skolen klokka 07.30. Viktig å være presis! 

Avreise fra leirskolen er fredag 1. april klokka 09.30. Vi spiser frokost og smører matpakke før vi 
drar. 



Forberedelser til busstur 
For de barna som har behov for å ta reisesyketablett, må dette gjøres før avreise. Turen tar ca. fem 
og en halv time.

Skal barnet ditt ha reisesyketablett på hjemturen også, må vi få en konvolutt med barnets navn, 
tablett og underskrift fra foresatte. Dette gjelder også andre typer medisiner som ditt barn ev. har 
behov for.

Mat på bussen: En (eller to) gode matpakker og drikke som saft, brus, te eller vann. Gjerne salt 
kjeks, tyggegummi, pastiller, frukt osv. Vi anbefaler ikke sjokolade, godterier, søt kjeks og mat 
med sterk lukt – noe som kan være sjenerende for andre og kanskje gjøre noen bilsyke.



Lommepenger
Det er kiosk på leirskolen. Elevene kan ha med seg maks 200 kr. 

Hvis elevene skal handle suvenirer, kan de levere penger i lukket konvolutt med navn og hva de 
skal handle, til kontaktlærer. 

Hettegenser, 300 kr. 

Kopper i ulike farger, 100 kr. 

Pannebånd, 100 kr. 



Mobiltelefon
Det er ikke lov å bruke mobiltelefon på leirskolen (leirskolens reglement).

Mer info kommer. 



Allergier og diverse 
I høst fikk barna med seg et skriv angående allergier. Har ditt barn allergier utover dette, er det 
fint om det gis beskjed til kontaktlærer snarest. 

Medisiner. Hvis ditt barn går på faste medisiner, er det fint om du tar kontakt med kontaktlærer. 



Følgende utstyr er anbefalt 
- Ski (langrenn-/tur- eller fjellski) 

- Skisko 

- Skistaver

- Skismøring (blå ekstra, rød spesial eller lilla). Snakk med hverandre – spleise?

- Ullsokker (3 – 4 par) 

- Stillongs og trøye av ull eller superundertøy (to sett) 

- Tykk ullgenser

- Fleecejakke eller tynn dunjakke/boblejakke 

- Tynn fleece/genser 

- Vindtett jakke og bukse 



Utstyr fortsettes 
- Turbukse

- Gamasjer 

- Buff/hals 

- Lue 

- Votter (minimum to par. Husk at votter er varmere enn hansker) 

- Tursekk 

- Matboks, termos og drikkeflaske 

- Sitteunderlag 

- Førstehjelpsutstyr (hvis du har) 



Utstyr fortsettes 

- Klokke 

- Solbriller og solkrem 

- Laken, dynetrekk og putevar 

- Toalettsaker, dusjsåpe og håndkle 

- Inneklær 

- Innesko 

- Varme vintersko

- Eventuelt klær til dyrestell 

- Eventuelt lesestoff og brettspill/kortstokk



Romfordeling og hytter
Teie skole har fått tre ulike hytter, Breivollstua, Sæterheim og Tussebo. 

Mer info kommer. 



Dette vil barna få oppleve 
- Skileik 

- Undervisning i bekledning og pakking av tursekk 

- Fjellvett 

- Kulturhistorie 

- Turdag

- Graving av nødly

- Dyrestell (frivillig)



Dagsprogram (leirskolens reglement)

07.30 Vekking (personlig stell, rydde rom og pakke tursekk) 

08.30 Frokost. Smøre niste/fylle termos 

09.15 Kiosk 

10.00 Dagens aktivitet starter 

18.00 Middag 

20.00 Samling i peisestua 

22.00 Personlig stell 

22.30 God natt 



Pakking
Vi ønsker at dere pakker sammen med barnet, slik at barnet har kontroll på hvor ting ligger og at 
de får med seg alt de trenger.  

Merk alt med elevens navn, da det er mange som kan ha mye likt. 

Øv på å legge på sengetøy. 

De som ønsker å leie skiutstyr fra leirskolen, 
må gi beskjed til kontaktlærer snarest, 
da Høvringen ønsker å få denne informasjonen raskt.



Korona
Nå gjelder ikke trafikklysmodellen lenger, og vi er tilbake til «normal drift». 

Anbefalingen om å holde seg hjemme i fire døgn gjelder ikke for barn i barnehagealder og 
skoleelever, som kun anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. (regjeringen.no)

I utgangspunktet er det foresatte som henter barn ved sykdom. 



Svar på spørsmål (fra foresatte)

Det er et tørkerom i hver hytte, så alle får tørket våte uteklær og sko. 

Leirskolen har en egen hjemmeside www.rondeheim.no, som blir oppdatert daglig med tekst og bilder. Der kan 
dere gå inn på dagen i dag og se hva som skjer. Gi beskjed om ditt barn ikke kan fotografers/ filmes og være med 
på dette. 

Alle får tilbud om en leirskoledagbok med album. 

Trenger elevene et ekstramåltid i dagen, kan de ta med seg f.eks. kjeks, «mellombar», «turmix» (men uten nøtter!), 
tørket frukt, påsmurt lefse/knekkebrød. Ikke sjokolade, godteri, nudler (det er ikke vannkoker). («Føringer» fra 
leirskolen)

Husk foreldreinformasjon fra leirskolen på teieskole.no:
https://faerder.kommune.no/teie-skole/_f/p51/i60174c6b-7717-4512-823c-78b963b0777b/leirskole-var-22-
informasjonsskriv-foresatte.pdf

Madrassmål: 75 cm

Det blir ingen avspasering etter leirskolen.

http://www.rondeheim.no/
https://faerder.kommune.no/teie-skole/_f/p51/i60174c6b-7717-4512-823c-78b963b0777b/leirskole-var-22-informasjonsskriv-foresatte.pdf

