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Kontaktlærere: 

Monica: 986 25075 

Kamilla: 918 867 76 

Tlf. til arbeidsrom for lærere 5. – 7. trinn: 90 88 16 83 

7. trinn Uke 24          12.-14.juni 2019 Navn: 
 

         INFORMASJON 
● Fri mandag 10.juni. 
● Da har vi fått masse skryt fra foredragsholdere fra museet og 

Støleheia. Veloppdragne og engasjerte elever! Dere er gode! 
● Marit er foreløpig sykemeldt 100%. Kontakt Monica eller Kamilla 

ved sykdom eller annet.  
● Tirsdag kl.09.00 får dere beskjed om hvem dere skal gå i klasse 

med neste skoleår. Kl.12.00 får dere treffe de dere skal gå i 
klasse med og de nye lærerne.  

● Vi drar til Flekkerøya på onsdag morgen. 
● Onsdag kl 16.30 drar klassen til Bringsvær. Vi er tilbake på 

skolen igjen torsdag kl 14.00. 
● Ta med bøker som skal levers til biblioteket.  
● Kantinesalget går mot slutten. Det blir ikke handlet inn nye 

varer, så utvalget er begrenset. 
● Se eget skriv om klasseavslutningen 19.juni.  

 

SOSIALT MÅL 
 

Jeg inkluderer alle, og 
passer på at alle har noen 
å være med.  
 

 

 
TID MANDAG 

 
TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 08.45  
FRI 

2. pinsedag 
 

Morgensamling 
 
 

 Flekkerøya 
 

Vi sykler til Møvik 
brygge. 

Ta med niste 
-grillen er varm 

om du ønsker å ta 
med grillmat. 

Du kan ta med: 
- egen fiskestang 

- badetøy 

 

 
Bringsvær 
leirskole 

 
Tilbake på 

skolen kl. 14.00 
 
 
 
 

Levere bøker 
Morgensamling 

1. time 
08.45 – 09.25 

 
kl.09.00 

Elevene får vite 
de nye klassene. 

 
Arbeid med 
avslutningen 

2. time 
09.25 – 10.05 

 
Matematikk 

3. time 
10.15 – 11.00 

 
KRØ 

 
    Arbeid med 
avslutningen.  

Friminutt 
11.00 – 11.40 

bingen  

4. time 
11.40 – 12.25 

Kl. 12.00 
Elevene får vite 
hvem de får som 

 lærere 
(gymsalen)  

 
Vi rydder 

klasserommet og 
garderoben. Vi 

går hjem kl 13.00 
  

 
  

5. time 
12.25 – 13.10 

Time med den 
nye klassen. 
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