
Velkommen til 1.klasse!
Endelig er vi i gang og vi gleder oss til å bli kjent med nye elever og
foresatte. I dette skrivet får dere viktig informasjon om oppstart og
skoleåret.

Transponder
Skolen bruker den digitale meldingsboka Transponder. Dette er en
app som lastes ned på mobilen. Her melder dere inn fravær og enkle
beskjeder. Sensitiv informasjon skal ikke sendes her. Ta da kontakt på
e-post eller telefon.

Ranselpost
Elevene fikk en mappe på besøksdagen. Her legger vi informasjonsark til hjemmet, i tillegg
til leksemappa. Foresatte må sjekke mappa hver dag. Mappa må alltid ligge i sekken.

Leksemappe
Alle lekseark blir lagt i denne mappa. Vi begynner med lekser i uke 34. Det er viktig at
foresatte følger opp leksene nøye. Ha stort fokus på lesing.

Bokstavinnlæring
Bokstavinnlæringen starter i uke 34. Elevene lærer to bokstaver i uka, mandag og onsdag.

KROPP - Kreativ Opplæring
Elevene har KROPP tirsdager. Dette starter vi opp med etterhvert. I KROPP er elevene delt i
grupper på tvers av trinnet og har undervisning i praktisk estetiske fag.

Turdag
Hver fredag, fra og med uke 34, går vi tur i nærområdet. Husk å ha gode klær til dette. Det
vil variere om vi spiser på skolen eller på tur. Dette får dere beskjed om på Transponder.

Generell informasjon
- Elevene må ha minst ett skift og regntøy i garderoben. Foresatte er ansvarlig å

sjekke at denne boksen er à jour.
- Elevene må ha innesko på skolen.
- Elevene må ha gymsko. Disse kan være de samme som inneskoene, hvis dette er

joggesko. Fint om elevene har borrelås, hvis de ikke kan knyte skoene selv.
- Vi bruker ikke pennal på skolen, elevene får låne utstyr av oss.
- Vi anbefaler at elevene har en sunn og god lunsj på skolen. Husk at elevene må

klare å åpne matboksen sin selv.

Hilsen alle oss på 1.trinn
Kontaktlærer 1A: Eli Hansen eli.hansen@sandnes.kommune.no
Kontaktlærer 1B: Aud Elin Barmen Østebø aud.elin.barmen.ostebo@sandnes.kommune.no
Kontaktlærer 1C: June Arnøy Barø june.arnoy.baro@sandnes.kommune.no

Ressurslærere: Tuva Teien-Lund og Kristian Sagvaag
Barneveileder: Therese Nøttveit
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