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VARME 

VEKST 

VENNSKAP 

LÆRINGSMÅL                                                                                       

Norsk Jeg kan lese og skrive lydene vi har lært:   I   S   R   O   L   A   F   E 

Jeg kan lese minst fem av ordene på leksearket til torsdag.  

Matematikk Jeg kan skrive riktig antall tellestreker til noomene Hex, Sept, Okta, Nona og Deka. 

Sosialt Jeg kan navnet på de voksne i klassen min. 

Jeg kan navnet på flere i klassen min.  

Jeg kan navnet på klassebamsen. (Alex, Bravo, Chris) 

 

BEGREPER 

Norsk Matematikk Sosialt 

Bokstavnavn 

Bokstavlyd 

Lesefinger 

Leseretning  

 

   

  Først                Sist 

             Inni 

Tall 

Antall 

Tellestrek 

Størrelse 

Like mange 

Flere enn 

Færre enn 

 

Nye venner 

Nye voksne 

Nye navn 

Skolens regler  

Stoppregelen 
 

  

LEKSER 

Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 

Fyll ut arket som 

handler om 

bamsen din.  
Husk å ta med arket 

tilbake til skolen. 

 
 

 

Gi invitasjon til 

bamsen din og 

legg bamsen klar i 

sekken.  

 

Gjør arket med 

repetisjon av 

bokstavene.  
Husk å ta med arket 

tilbake til skolen. 

Ta med det du trenger til 

uteskole: Mat, frukt, vann i 

drikkeflaske og klær etter 

vær. Vi lager bål.  

Elevene kan ta med 

ostesmørbrød eller pølser 

hvis de vil.  

Husk grillpinne, navn på 

ostesmørbrødet og gjerne en 

vedkubbe til bålet. 
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INFORMASJON TIL HJEMMET:                                                                        

Tusen takk for mange hyggelige samtaler. Godt å bli litt bedre kjent med dere foresatte.       

 

Torsdag kan elevene ta med seg en bamse hver til skolen. Bamsen må få plass inni sekken. Vi skal ha 

bamsefest og gleder oss veldig!       

 

Vi ser at mange trenger tøyskift i løpet av uka. Husk å sende med nytt tøyskift om dere får blaut eller 

skittent tøy hjem. Det er viktig at barna har innesko (helst joggesko med borrelås), skiftetøy og regntøy i 

garderoben.  

 
Info fra SFO: Angående høstferie må alle melde seg på de dager de ønsker å bruke SFO. Det gjøres i 
Visma. SFO er åpen mellom kl. 07.30 – 16.30. Kjernetid er kl. 09.30 – 14.30.  
De barna som kommer etter kl.08.15 skal bare være ute. De trenger ikke gå inn med sekken, men kan 
plassere den utenfor klasserommet.  
Sluttid Mandag 13.15 Tirsdag 13.30 Onsdag 12.30 Torsdag 13.15 Fredag 13.15 

 

DENNE UKA SKAL VI LÆRE OM: 

Norsk Denne uka fortsetter vi med repetisjon av bokstavene vi har lært. Hva heter 

bokstavene, hvordan ser de ut og hva slags lyd har de? Når vi skal lese må vi 

bruke lyden, og ikke bokstavnavnet: FFFFF, og ikke eff. Vi skriver om bamsen de 

skal ha med seg på bamsefesten.  

I   S   R   O   L   A   F   E 

Matematikk Vi fortsetter med vårt nye matteverk, Dragonbox. Vi diskuterer og undrer oss 

sammen om sortering og mønster, vi jobber i bok og på iPad. Vi bruker også 

konkreter som noomer og logiske brikker.  

Sosialt Vi fortsetter med lære hverandres navn, skolens regler og hvor alle ting er.  

Vi bygger nye relasjoner gjennom arbeid og lek. Vi øver oss på å følge 

stoppregelen.  

 

KONTAKTLÆRERE FORELDREKONTAKTER 
1A: Camilla Løschbrandt og Sondre Hugdal 
Camilla.Loschbrandt@kristiansand.kommune.no  
Sondre.Hugdal@kristiansand.kommune.no  
 
 1B: Camilla Thelle Faret og Ine Birgitte Haakull Skjefrås 
camilla.thelle.faret@kristiansand.kommune.no  
ine.birgitte.haakull.skjefras@kristiansand.kommune.no  
 
 1C: Kristina Woxmyhr og Inger Lise Verdal Lunde  
kristina.woxmyhr@kristiansand.kommune.no 
inger.l.lunde@kristiansand.kommune.no 

1A: Jostein Vangen 
Jostein_vangen@hotmail.com 
Jenny Søgaard Paulsen  
Jennypaulsen87@gmail.com 
 1B: Renate Snemyr Antonisen 
Renate.snemyr@gmail.com 
Janina Vollset 
Janina.vollset@hotmail.com 
 1C: Silje Harket Gilje 
Silje.harket.thorbjornsen@kristiansand.kommune.no   
Helen Greenwood 
ramstadhelen@hotmail.com 
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