VELKOMMEN TIL 5. TRINN!

Vi håper alle har hatt en avslappende og fin ferie!
Velkommen tilbake til Teie skole, alle sammen, vi gleder oss til å se dere igjen!
Nye elever
Vi har fått to nye gutter på trinnet, begge begynner i 5C:
- William
- Abodi
Vi håper dere vil trives hos oss på Teie skole.

Smittevern
Vi er fortsatt på «gult» nivå mht. smitteverntiltak. Dette er noen av prinsippene vi må følge (vi ber
dere ta opp dette hjemme også):
•
Klasser utgjør kohorter.
•
Trinnets lærer og assistentteam er en kohort.
•
To klasser kan utgjøre samarbeidskohorter.
•
Alle vasker hender/bruker hånddesinfeksjon når de kommer inn i skolebygget om
morgenen, dette gjelder lærere/ øvrig personale og elever.
•
Alle vasker hender/bruker hånddesinfeksjon før de spiser, etter toalettbesøk, ved
synlig skitne hender, etter å ha pusset nesa eller hatt kontakt med dyr.
•
Alle vasker hender/bruker hånddesinfeksjon før de går hjem.
•
Alle vasker hender/bruker hånddesinfeksjon før og etter fellesarealene benyttes.
•
Barn kan komme på skolen selv om de er snørrete og har sporadisk hoste etter
luftveisinfeksjon, så lenge allmenntilstanden er god og de er tilbake i normal form (ingen
feber, man føler seg frisk).
•
Ved besøk som varer 15 minutter eller mer inne i skolebygget, skal gjestebøker
benyttes. Disse finnes ved alle skolens innganger.
Alle skal ha fått skole-SMS fra ledelsen mandag med orientering om skolens smittevernrutiner, les
mer om dette på teieskole.no
(Dersom dere ikke fikk skole-SMS, gi oss beskjed!)

Start og slutt: Dette skoleåret vil timeplanen til elevene se annerledes ut, start- og sluttider vil være
som følger:
Mandag: 08.30-14.15 Obs, ny sluttid.

Tirsdag: 08.30-13.00
Onsdag: 08.30-14.15
Torsdag: 08.30-13.30
Fredag: 08.30-14.15 Obs, ny sluttid.
OBS! Første skoledag, mandag 17., møter elevene opp ved kontaktlæreren sin bak skolen- altså på
tidligere personalparkering.
Videre skal elevene møte opp på skolens fotballbane kl. 08.30 hver dag, da vi skal benytte
hovedinngangen.

Fysisk fostring
Hver mandag og fredag har elevene «Fysisk fostring» 20 minutter om morgenen, dvs. fysisk aktivitet i
form av f.eks. ballspill, lek, tur osv.
Sko og klær
For å redusere smittefaren er vi en del ute; sørg for at eleven alltid har skikkelig utetøy – enten med
seg eller på skolen!
Alle må ha innesko på plass i løpet av den første uka.

Lekselesing (satt på vent inntil videre)
5. trinn får mulighet til å delta på lekselesing tre dager i uka. Dette er et frivillig tilbud til alle elever
som ønsker å gjøre lekser på skolen, med en assistent til stede. Tidene for lekselesingen vil være:
Mandag: 14.15-15.15
Onsdag: 14.15-15.15
Torsdag: 13.30-14.00
Oppstart av lekselesing kommer nærmere da vi ikke kan oppgi tidspunkt for oppstart nå, grunnet
pandemien.

Beskjeder og ukeplaner
Vi legger dette ut på Teie skoles hjemmeside, av miljømessige årsaker vil ukeplanen ikke bli skrevet
ut på papir med mindre man ber om det. Timeplanen til de ulike klassene vil også bli lagt ut på
skolens hjemmeside.
Denne uka vil vi skape gode rutiner og begynne med de ulike fagene. Fint om dere hjelper elevene
med å få på bokbind og navn på alle nye bøker, samt at de får med seg navnet innesko til bruk på
skolen.

Fagfornyelsen
Denne høsten innføres ny læreplan, Fagfornyelsen. Dette er noe av det som blir vektlagt:
-Tre tverrfaglige temaer innføres i skolen: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og
folkehelse og livsmestring. Disse tre temaene inngår i fagene der dette er naturlig, samlet bidrar
fagene til en helhetlig forståelse av temaene.
-Flere fag blir mer praktiske og utforskende. De nye læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag
for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative.
-Læring gjennom lek blir vektlagt mer i læreplanene for de yngste barna.
-Fagfornyelsen skal bidra til et verdiløft i skolen. Verdiene fra formålsparagrafen beskrives i
overordnet del, og skal prege både skolens praksis og det elevene skal lære. Alle fag får nye
verditekster, disse skal bidra som bindeledd mellom verdigrunnlaget i formålsparagrafen og
kompetansemålene.
-Nye kompetansemål skal bidra til at elevene skal kunne lære å bruke kunnskaper og ferdigheter til å
mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner.
-Digitale ferdigheter har fått en tydeligere plass i de nye læreplanene. Dette innebærer viktige sider
ved digitalt medborgerskap, som god digital dømmekraft, kildekritikk og informasjons- og
datasikkerhet, men også digital skaperkraft, programmering og algoritmisk tenkning.
-Kritisk tenking blir en mer sentral del av innholdet i de nye læreplanene. Elevene skal for eksempel
øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Det
innebærer også at de skal utvikle evnen til å foreta etiske vurderinger og bli fortrolige med etiske
problemstillinger.
(Fra Utdanningsdirektoratet, les mer her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket )
Vi kommer tilbake med mer orientering om planene seinere.
Nye ansatte på trinnet:
Anne Marte
Gry
Ingvild
Ta kontakt hvis det skulle være noe. Vi gleder oss til et nytt skoleår!
Hilsen alle oss voksne
Ansatte
Kontaktlærer 5A Renate Jeanett Vaczulik
Kontaktlærer 5B Ivar Elgaaen
Kontaktlærer 5C Henriette Eriksen
Ressurslærer Hege Fagereng
Ressurslærer Anne Marte Luisa
Ressurslærer Mette Evensen
Ressurslærer Yngvar Myrvold
Assistent Mathias Elling Freitag
Fagarbeider Ingvild Jacobsen
Fagarbeider Gry Stensholt
Fagarbeider Sunita Korpal
Spesialpedagog Geir Johan Hegna

E-post
renate.jeanett vaczulik@faerder.kommune.no
Ivar.elgaaen@faerder.kommune.no
henriette.eriksen@faerder.kommune.no
hege.fagereng@faerder.kommune.no
anne.marte.luisa@faerder.kommune.no
mette.evensen@faerder.kommune.no

