
Velkommen til 6.trinn

Vi håper alle elever og foreldre har hatt en fantastisk sommerferie, og at dere er klare for et
nytt skoleår. Vi gleder oss i alle fall veldig til å være lærere på årets 6.trinn, og det skal bli
veldig fint å møte alle sammen igjen. Denne første korte uken går blant annet med til “kick
off”, informasjon, ferieminner, innkvartering i nytt klasserom og utelek. Fredag trosser vi det
meldte regnet og går på tur. Eivind og Silje fortsetter som kontaktlærere. Marianne kommer
inn som timelærer på trinnet, og Ardin fortsetter som fagarbeider.

Fra dette skoleåret blir det få lærebøker å holde styr på, da vi skal innføre “Skolestudio” som
er Gyldendals digitale læringsplattform, i flere fag. Nytt for 6.trinn er at elevene skal ha mat
og helse, og for å få til dette praktisk deles klassen i tre grupper tre halve dager i uken. De
som ikke har mat- og helse har matematikk og norsk. Denne tredelingen gjør det lettere å
tilpasse undervisningen basisfagene. Gruppene presenteres i eget skriv.

Allerede førstkommende uke er vi så heldige at vi skal delta på opplegget “Fisk og
bærekraft” på Geitmyra matkultursenter. Halve klassen skal dit mandag og tirsdag, og den
andre halve onsdag og torsdag. Da braker det løs med faglige læringsøkter og lekser. Mandag
og tirsdag i uke 35 skal vi ha svømmeundervisning. Nærmere info om dette kommer på
ukeplanen.

Dagsrytmen i skoledagen er som før; Vi begynner kl. 8.30, spiser lunch 10.45 og avslutter
14.10 (12.30 onsdager).Vi forventer at elevene møter uthvilte og mette på skolen, at de har
med seg godt med mat og vann hver dag, at de er kledd etter været og at dere holder dere
oppdatert på hva som skjer på skolen. Vi legger ut ukeplan og lekser for påfølgende uke hver
fredag ettermiddag. Skolen har nå gått bort fra IST som kommunikasjonsform og begynt med
Visma, hvor dere selv må legge inn fravær dersom deres barn er syk. Visma kan dere laste
ned som en app på telefonen, appen heter "Min skole - foresatt". Vi gir nærmere informasjon
og hjelp med appen ved behov på foreldremøte. Andre beskjeder sendes til trinntelefonen vår
på tlf 91003609. Permisjoner søkes via skjema på skolens hjemmeside. Melk bestilles på
www.skolelyst.no.

Dato for høstens foreldremøte kommer så fort den er bestemt. Skulle det være noe før den tid,
er det bare å ta kontakt med oss på telefon eller epost.

Vennlig hilsen Eivind, Silje og Marianne

http://www.skolelyst.no

