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LÆRINGSMÅL  

NORSK Jeg kan lydene:   I   S   O   R   L   F   E   M   U   
Jeg kan lese og skrive denne ukas bokstav: V. 
Jeg kan tegne/spore bokstavene i lufta og på bordet. 

MATEMATIKK Jeg kan sortere figurer etter farge og form. Jeg kan tegne/ spore tallene 0-6 i lufta 
og på bordet. 

SOSIALT Jeg følger STOPP-regelen 
 

BEGREPER 

NORSK MATEMATIKK SOSIALT 

 Tall 
Antall 
Tellestrek 
Størrelse 
Like mange 
Flere enn 
Færre enn 

nye venner 
nye navn 
skolens regler 
stopp- regelen 
 
 

 LEKSER: 

Lekse til tirs. 12.10 Lekse til ons. 13.10 Lekse til tors. 14.10 Lekse til fre. 15.10 

Gjør arket som handler 
om V v. 
-Les høyt for en voksen 
-Bruk lesefingeren. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vi har uteskole hver 
torsdag. Ta med mat, 
drikke, og sitteunderlag. 
Klær etter vær!! 
(Gå på do før du kommer 
til skolen. Vi drar 8.30) 

 
FRIDAG FOR SKOLE 

OG SFO 
(SØRLANDSKE 

LÆRERSTEVNE) 
 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

8.30: skolen 
begynner 
 
 
 
13.15: skolen er 
slutt 
 
 
 
 

8.30- Skolen 
begynner 
 
 
 
13.30- skolen er 
slutt 

8.30- Skolen 
begynner 
 
Ny lyd 
 
12.30- skolen er 
slutt 

8.30: 

 
UTESKOLE 
 
13.15- Skolen er 
slutt 

8.30- Skolen 
begynner 
 
 
 
13.15- Skolen er 
slutt 

 

 

VARME 

VEKST 

VENNSKAP 

http://www.minskole.no/vagsbygd


INFORMASJON TIL HJEMMET:  

Denne uka skal vi bare lære en bokstav, Vv. 

 

Vi minner om å gå inn på IST, https://svar.no.ist.com/ , og registrere svarene deres der. Vi 

må vite hvem av barna som kan være med på klassebildene som vi skal ta i uke 43.  

 

Nå er det blitt oktober- det er blitt mørkere på morgenen - det er tid for å bruke refleks! 

Torsdag 21.oktober er refleksdagen. Alle har fått med seg en refleks og et trafikkland-

hefte med masse kjekke oppgaver, tegneserier, tekster og mye mer som dere der 

hjemme kan gjøre sammen med elevene. 

 

Elevene må også huske å ha innesko i hylla si (innesko = gymsko). Det er både vått og 

kaldt på gulvet, og på mandag 18. blir det brannøvelse….!!!! 

 

Julen planlegges tidlig i år så sett av datoen 13.12.21! Hele 1.trinn ha julekonsert i amfiet 

på avd. Augland. Mer informasjon kommet etter hvert, vi gleder oss!  

 

Fredag 22.oktober er skole og SFO stengt pga Sørlandske lærerstevne. 

 

Vi ser frem til enda en fin uke.  

Hilsen oss på 1.trinn 
DENNE UKA SKAL VI LÆRE OM: 

NORSK -Denne uka skal lære V  

Vi leser :    VASE   VEV    VEI   VIL   VAFFEL   VOTTER   VESKE osv 

MATEMATIKK Vi jobber videre med å sortere og sette tellestreker når vi teller. Vi jobber med dette 
på stasjoner, i lyttekroken og når vi leker. Vi jobber med tallsymbolene 0- 6. 

SOSIALT Å si ja til å bli med i leken, og følge STOPP-regelen  
 

Vågsbygd skole,   

Avd Åsane  

Broveien 3  
4620 Kristiansand  
   
Trinntelefon: 47625470  

  

bente.ugland@kristiansand.kommune.no  
vilde.moen.soltvedt@kristiansand.kommune.no  

magne.osthus@kristiansand.kommune.no  
jorunn.ramselien@kristiansand.kommune.no  

kathrine.holst@kristiansand.kommune.no  
christina.stromo@kristiansand.kommune.no  

  
  

KLASSEKONTAKTER:  
1A:  Runa Moy Gundersen (mor til Adelén) runamoy@gmail.com Tlf. 93661845  
1B:  Ingvild Langenes Bue (mor til Thea) ingvild@norwegianconcept.no Tlf. 92880596  
1C:  Kristine Vium (mor til Waldemar)   kristine.vium@gmail.com Tlf. 91677722  
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