
Velkommen til 6. trinn! 
 
 
Vi håper alle har hatt en fin sommer og ladet batteriene godt nok til å ta fatt på 6. klasse. I 
forhold til smittevern starter vi opp på “gult nivå”. Les mer på skolens hjemmeside hva det 
innebærer (https://www.minskole.no/lassa/artikkel/305495 ) 
 
Den største endringen i år er et nytt fag, Mat & Helse. Elevene i hver klasse vil bli delt opp i 
to grupper, og en av gruppene fra hver klasse har faget hver uke. Den andre gruppen starter 
kl 10.10 (til 3. time) den dagen det er ikke er deres Mat og Helse-uke. Mer informasjon om 
faget og organisering kommer etterhvert, men innesko, forkle og strikk i håret (for de med litt 
lengde) er obligatorisk. Gi beskjed dersom det er noen matallergier som er avgjørende. “Liker 
ikke” er noe helt annet…. 
 
Elevene skal ha en time fysisk aktivitet hver onsdag i 4. time. Timene er stort sett ute. Det 
skal ikke skiftes til gymtøy, men kan være lurt å  ha på klær og sko tilpasset aktivitet. 
 
Gymtimene blir også i størst mulig grad utendørs. Vi har ikke anledning til å bruke dusjene 
inntil videre. 
 
Nye voksne på trinnet er Tonje Haakull Mathisen som skal være kontaktlærer for 6B, og Gro 
Larsen som er miljøarbeider. Ellers er det Linn, Åse, Anne, Edith, Terje, Marianne K og 
Marianne B som før.  
 
De som ønsker å  være med på melk- og/eller fruktordningen finner informasjon på 
hjemmesiden til skolen og bestiller selv via nettet. Vi deler ut etterhvert som listene blir 
oppdatert hos oss. 
 
Det er i skrivende stund ikke avklart hvordan det blir med leksehjelp eller foreldremøte denne 
høsten. Informasjon kommer så snart vi vet noe mer. 
 
Vi gleder oss til å ta fatt på 6. klasse og ser fram til mye kjekt sosialt, god faglig utvikling og 
ikke minst et godt samarbeid med store og små. 
 
Timeplan for skoleåret 2020/2021 finner dere på classroom. Det er litt vanskelig å få frem 
organiseringen av mat- og helsefaget på ukeplanen, men vi skal forklare nøye til elevene og 
skrive på hvem sin tur det er på ukeplanen. 

https://www.minskole.no/lassa/artikkel/305495


 
 
 


