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Varme 
Vekst 

Vennskap 

 

LÆRINGSMÅL  

NORSK Jeg forstår hva et VØL-skjema er. 

MATEMATIKK Jeg kan dele opp et tall i tiere og enere. Eks. 45= 40+5 

ENGELSK Jeg kan disse ordene: mother, father, together, brother, sister, 
grandfather, grandmother, bed, bedroom, table, toys og hamster.  

SOSIALT Jeg er god til å høre etter på beskjeder.  
 

BEGREPER 

NORSK MATEMATIKK ENGELSK NATURFAG 

VØL- skjema 

 

 

 

 

 
 

Tallene 1-100 

Utvidet form 

 

 

mother  
father 
together  
brother  
sister  
grandfather 
grandmother 
bed  
bedroom             
table  
toys  
hamster                        

årstid 
høst 
former på blader 
klorofyll 
mørkner 
 

 

 
 

 

 LEKSER OG INFORMASJON:  

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

Les 10-15 min. i 
boka/bøkene du har fått 
 
 

Les 10-15 min. i 
boka/bøkene du 
har fått 
 
 

Les 10-15 min. i 
boka/bøkene du har 
fått 
 
 
 

 
 

        FRI 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

8.30- Skolestart 
 
Stasjoner 

 
13.15- skoleslutt 

8.30- Skolestart 
 
Matte 
 
13.30- skoleslutt 

8.30- Skolestart 
 
Stasjoner 

 
12.30- skoleslutt 

8.30- Skolestart 
 
UTESKOLE 

 
13.15-skoleslutt 

8.30- Skolestart 
 
Gym/Stasjoner 

 
 13.15-skoleslutt 

 

 

 

 

 

 

http://www.minskole.no/vagsbygd


INFORMASJON TIL HJEMMET:  

Nå har vi begynt med lesestund hver morgen. Vi kaller det «lesekvarten».  
Det betyr at elevene leser stille i hver sin bok i 15 min. Dette er en veldig god start på dagen! 

Vi har begynt å sy bokmerke til bøkene vi leser på skolen, og alle er ivrige       

 
 
Denne uka blir det altså vaksine for 2A og 2B på onsdag fra kl.08.30. 
2C tar vaksine på torsdag fra kl.11.30.   
 
DET BLIR IKKE UTESKOLE PÅ TORSDAG PÅ GRUNN AV VAKSINE! 
 
2B har siste uke med studenter.                                                
                                                                                                         

Minner om planleggingsdagen 22.oktober.                  
 

Husk det nye tlf.nr. vårt: 47631297                  
                                                                    
HUSK INNESKO OG SKIFTETØY!!!! 
 

DENNE UKA LÆRER VI OM DETTE: 

NORSK/NATURFAG Vi begynner med nytt tema som heter DET MØRKNER. Vi lærer om 
høsten og vi skal også bli kjent med ulike eventyr. 
Elevene skal lære å bruke et VØL-skjema til temaet.  
V= vet  Ø= ønsker å lære   L=lært. Elevene skal få velge selv hva de 

ønsker å lære mer om. De får utdelt enkle tekster som handler eventyr, 

og de skal gjenfortelle det med bildestøtte som kan vises til klassen. De 

kan velge om de vil jobbe alene eller i liten gruppe. 

MATEMATIKK Vi jobber med tallene 1-100 på ulike måter 

ENGELSK Vi avslutter emnet My family and home, og repeterer disse ordene: 
mother, father, together, brother, sister, grandfather, grandmother, 
bed, bedroom, table, toys og hamster. 

KRLE Vennskap 

SOSIALT Jeg følger de voksnes beskjeder.  
 

Vågsbygd skole,  
Avd Åsane 
Broveien 3 
4620 Kristiansand 
  
Trinntelefon: 
47631297 

 

KONTAKTLÆRERE: 
KristineDrangsholt.Saeborg@kristiansand.kommune.n 

Valborg.H.Severinsen@kristiansand.kommune.no 
Hanne.hagen.antonisen@kristiansand.kommune.no 

Elisabeth.solsvik@kristiansand.kommune.no 
Kristin.ramsland@kristiansand.kommune.no 

Cecilie.e.glomsaker@kristiansand.kommune.no 
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