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Timeplan - ukeplan
Timeplan står på ukeplanen

Elevene får med seg hjem ukeplanen på fredagene. Blir lagt ut på nett i tillegg.

Lekser - Vi prøver å kombinere skolearbeid og lekse. Jo mer som blir gjort på skolen, desto mindre lekse blir det. 

Fredagsmail - oppsummering av uka

Trinntelefon - 91001459. Benyttes i løpet av skoledagen dersom det skal gi beskjed til lærerne. Send SMS, så 

ringer vi tilbake ved behov.

Deling: Vi deler klassen i kroppsøving/ matematikk. Dette fører til godt utbytte i disse fagene.

Elevens stemme - tankebok. Det de skriver der snakker vi om i “Klassens time” mandag.

Elevundersøkelse uke 45-46.



Fullfør skoleåret med stil
Vi jobber kontinuerlig med språkbruk. Språkbruken vi velger, påvirker stemningen på 

trinnet. 7. trinn har også et stort ansvar som forbilder for de mindre på skolen. 

En guttegjeng liker å klenge og lekeslåss. Utfordrende å finne ut hvor grensene går.

Mange som ikke klarer å stoppe i tide. 

Mange som også leker fint ute. Fungerer ofte best når man har en ball eller to 

tilgjengelig.

6 assistenter på biblioteket.



Leirskole
Uke 48

Avreise mandag morgen (tidspunkt kl. 10.00)

Hjemreise torsdag (ca. 12.30 fra Bringsvær)

Pakkeliste er utdelt. Legges også ut på skolens hjemmeside.

Finnes også mye informasjon på leirskolens hjemmeside.

NB! Øve på å smøre niste. Minner om dette på ukeplanen.

To måltider: Frokost og middag. Niste til lunsj og kveldsmat.

https://www.minskole.no/bringsvar


Program kort oppsummert
mandag torsdag: Oppsummering og utvask

- fordeling på rom

- kano (hvis forhold)

- finne juletre

tirsdag

- juleverksted/Bakeverksted

onsdag

- gårdsbesøk

- topptur til Ropstadknuten



Hvis det plutselig blir vinter
Hvis det plutselig blir vinter kan det også hende at det blir skiaktiviteter. 

Vi har noe skiutstyr til låns på skolen.



Regler - fra leirskolen
Dere foreldre har ansvar for å dobbeltsjekke alt som pakkes. Barnet bør være med under pakking, men kan ikke ha ansvar 

for pakking alene. Alt er så mye enklere når alle har det de trenger.

• Elevene har ikke lov til å ha mobil med seg til Bringsvær. Vi lærere tar bilder som deles i etterkant.

• Ved lengting/sykdom/spesielle behov/uønsket oppførsel: Elever som av ulike grunner hentes av foreldre og sover hjemme 

bør hentes klokken 21.00 og være tilbake på Bringsvær til frokost 08.20 neste dag. Dersom de må hentes pga uønsket 

oppførsel etter klokken 22.00, bør foreldrene ringes senest klokken 22.30, slik at barna kan hentes klokken 23.30. I tilfeller 

hvor det blir for lite søvn, er det en mulighet at elevene kommer opp igjen til undervisningen starter klokken 09.30.

• Det er dårlig mobildekning på Bringsvær, så dere kan ikke regne med at vi er tilgjengelige på mobilen. Vi kan bruke 

fasttelefonen på Bringsvær, og vi tar kontakt ved behov. Vi kan gjøre avtaler på forhånd dersom det er spesielle behov for 

oppfølging. Dere må regne med at barnet har det bra dersom dere ikke hører noe fra oss lærere.

• Dersom deres barn planlegger å sove en natt i lavvu, må barnet stille med ullundertøy, varm sovepose og liggeunderlag.



Klassekontaktene tar ordet
Foreldrenettverk

Avslutningstur

Sosiale arrangement

Bowling i høst?

Nyttårsfest-januar

Avslutningstur mai/juni

Skole-hjem samarbeid


