
Velkommen til 5. trinn!                 
 
 
Endelig er sommeren over og skolen begynner igjen! Vi lærere er allerede godt i gang med 
planlegging av skoleåret og gleder oss til dere er tilbake. Det blir spennende å møte dere, 
lære navn og bli godt kjent. Den første uken vil det helt sikkert bli mye nytt på 5. trinn, men vi 
skal bruke god tid på å komme inn i rutiner og legge et godt grunnlagt for læringsmiljøet. 
 
Beate er med videre fra i fjor som kontaktlærer for 5A. Hun er kjent for alle og er med på 
holde “tråden” på trinnet. Terje er også kjent med elevene og han skal ha begge klassene i 
naturfag. Gudrun og Katharina skal dele kontaktlæreransvaret i 5B. De har begge reduserte 
stillinger siden de skal videreutdanne seg i matematikk dette skoleåret. Det vil innebære at 
de er på noen samlinger i Bergen i høst og vår, men timeplanen er lagt opp med tanke på at 
det ikke skal gå ut over elevene. Hvordan de fordeler kontaktlæreransvaret vil de komme 
tilbake til, men i utgangspunktet kan dere ta kontakt med den dere ønsker eller begge. De 
har  samarbeidet tett etter å ha delt trinn i seks år og tror det skal gå helt fint. Anette skal ha 
krle i begge klassene og Åse skal være med på en tredeling i K&H. Mariann er assistent i 
begge klassene og skal være med oss mye. Alle e-postadresser finner dere på skolens 
hjemmeside. 
 
Ukeplanen vil se litt annerledes ut, timeplanene vil inneholde flere timer, klasserommene er 
nye, men vi satser på å lage en fin overgang til mellomtrinnet. Vi skal bruke god tid på å 
trygge elever med nye rutiner. Det blir delt ut èn skrivebok til skriving i alle fag og vi skal vise 
hvordan det kan fungere godt med merking og overskrifter.. Chromebook (CB) er det digitale 
verktøyet vi bruker daglig, så den må alltid være med, og selvsagt oppladet. Skrivesaker kan 
vi ikke dele med hverandre, så derfor er det viktig at pennalet er fylt opp med det som trengs 
av utstyr (blyanter, visk, saks, limstift, fargeblyanter og spisser).  
 
Skoleåret starter mandag 17. august kl 08.30. Dere møter direkte i det nye klasserommet. 
Dagen varer til kl 14, og vil inneholde alt fra bli-kjent aktiviteter, litt fag, mye informasjon og 
utelek/gym. Husk å ta med mat og drikke og oppladet Chromebook. Vi starter opp på det 
som kalles “gult nivå” i forhold til smitteverntiltak. All informasjon om det finnes på skolens 
hjemmeside.  Der finner dere også informasjon om bestilling av frukt og melk. 
 
 
Vi gleder oss til å se alle (med nyvaskede hender) til en smittevernsvennlig mottakelse. 
 
 
Hilsen fra Beate, Terje, Anette, Mariann, Åse, Gudrun og Katharina. 


