
 

Kjære elever og foresatte på 5.trinn! 

Vi håper alle har hatt en strålende sommer, og ønsker dere velkommen til nytt 

skoleår       

 

Det er i år noen endringer på trinnet så lærere og assistenter er følgende: 

Silje Jorde, kontaktlærer 5A, silje.jorde@faerder.kommune.no   

Kjersti Blaadammen 5B, kontaktlærer, 

kjersti.blaadammen@faerder.kommune.no   

Tonje Egenes-Kowalski 5C, kontaktlærer, tonje.egenes-

kowalski@faerder.kommune.no 

Astrid Wegge, faglærer, astrid.wegge@faerder.kommune.no   

Monica Tuxen, fagarbeider 

Bodil Jor, fagarbeider 

 

Lekselesing 

I år blir det tilbud om lekselesing for elevene. Monica Tuxen vil være den 

voksne som er til stede på lekselesingen. Oppstart for lekselesing blir i uke 35. 

Kontrakt for de som ønsker å bruke dette tilbudet kommer i løpet av de første 

skoledagene.  

Tider for lekselesing er: 

Mandag 14.00 – 15.00 

Tirsdag 13.00 – 14.00 

Torsdag 13.30 – 14.00 

 

Første skoleuke 

Info om dagene denne uka finner dere på ukeplanen.  
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Frukt 

Vi ønsker å servere elevene en frukt/grønnsak etter det første friminuttet da 

spising for 5.trinn er etter storefri.  

 

Uteskole 

- På mandager blir det uteskole for alle elevene. Hver klasse skal ha en 

time ute i løpet av dagen. Husk at elevene må ha med klær etter vær. 

- I uke 35 skal elevene på besøk til Ilene fuglereservat. 

- I uke 36 skal vi på «Livet i fjæra» på Fjærholmen.  

- Fra uke 37 – 40 skal elevene ha en dag i uka med «Vind i seilene» på 

Fjærholmen. 

- Mer info om dagene kommer underveis. Det er viktig at dere sjekker at 

syklene er i forskriftsmessig stand og at de har med hjelm.  

 

Diverse 

- Gym: Vi har i år gym på slutten av onsdager. Elevene kan få velge om de 

vil dusje på skolen eller hjemme. Alle må ha med gymtøy og gymsko.  

- Kjempefint om de som har gamle og nye Aftenposten junior liggende 

hjemme, kan ta de med på skolen.  

- Vi ønsker oss et grønnere klasserom. Hvis det er noen som har avleggere 

eller en grønn plante som de kan gi bort så setter vi stor pris på det. 

- Foreldremøte blir 8. september kl. 17.30 på personalrommet.  

 

Ta kontakt hvis det skulle være noe. Vi ønsker dere alle en god oppstart       

 

Hilsen fra oss på 5.trinn 


