
VELKOMMEN TIL 6. KLASSE 

 
Håper dere har hatt en fin ferie og er klar til å starte på et nytt og spennende skoleår. Vi 
gleder oss til å komme i gang.  
 
Dette året blir noe annerledes enn i fjor. Blant annet fordi elevene annenhver uke skal ha 
mat -og helse. Det betyr at 6A har M&H den ene uken, og 6B har den andre uken. 
Informasjon om hvilken klasse som skal ha mat og helse vil stå på lekseplanen hver uke.  
Det er viktig at elevene har med seg forkle hjemmefra (gjerne det de lagde i fjor) og 
strikk til håret, hvis det er nødvendig. Det er også en fordel med innesko da det kan bli 
litt møkkete på gulvet.   
 
Som dere kan lese av timeplanen er gymtimene tidlig på dagen for begge klassene i år. 
Det er derfor viktig at alle husker såpe og håndkle slik at alle får dusjet etter gymtimen.  
I tillegg til gym skal elevene ha fysisk aktivitet, for elevene på 6. trinn blir det onsdag fra 
kl. 14.10 – 14.40, i tillegg skal elevene på 5.-7. trinn gå tur i nærmiljøet hver fredag i 
storefri (kl. 11.15-11.45).  
 
Husk å få bokbind på alle bøkene og returnere skriv angående skolens ordensreglement 
så fort som mulig. Flere opplysninger om året som ligger foran oss kommer på 
foreldremøtet som vil bli arrangert i september. Informasjon om dato og tidspunkt 
kommer på elevenes ukeplan.  
 
Trinnet består av: 
 
Kontaktlærere: 

- Trond Johannessen, (Norsk, Engelsk, Gym, Samfunnsfag og Musikk) 
Mail:  trond.johannessen@stavanger.kommune.no 

 
- Ingrid Bergtun, (Matematikk, Naturfag og Samfunnsfag) 

Mail: Ingrid.bergtun@stavanger.kommune.no 
 
Ressurslærere: 

- Kathrine Bergjord, (Norsk og gym)  
Mail: kathrine.bergjord@stavanger.kommune.no 

 
- Åshild De Lange (KRLE) 
- Rita Wahlberg, (Mat & Helse, Kunst & Håndverk) 
- Hans Kvalheim, (Kunst & Håndverk) 

 
Assistenter: 

- Siri Knutsen 
- Dasdan Berisha 

 
 
Vi ser frem til et innholdsrikt skoleår! 
Med vennlig hilsen alle oss på trinnet. 
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