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Varme 
Vekst 

Vennskap 

 

LÆRINGSMÅL  

NORSK Jeg vet hvordan et eventyr starter og slutter. 

MATEMATIKK Jeg vet hva nabotall er. 

ENGELSK Jeg kan disse ordene: trainers = joggesko, trousers = bukser,  
jumper = genser, new = ny 

SOSIALT Jeg er god til å høre etter på beskjeder.  
 

BEGREPER 

NORSK MATEMATIKK ENGELSK NATURFAG 

VØL- skjema 

eventyr 

 

 

 

 
 

Tallene 1-100 

Nabotall 

Tallmønster 

 

 

 trainers          trousers  
          
 
 
 
jumper   
                              new 
 
 
 

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 
 
UTESKOLE 
Ta med ved,  
drikke, mat  
eller bålmat 
 

Mattesnakk s.14-15  
Matteark  
  
 
 

        

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:  

Vi satser på bål igjen nå på uteskole,  

så det er fint om elevene tar med VED til bålet       

Ta med bålmat hvis du vil, eller vanlig mat og drikke.                                             
 
 
 
 
 
På fredag blir det SKOLEFOTOGRAFERING. Det blir kun tatt klassebilder i år. 
 
Det blir utviklingssamtaler uke 46 og 47. Egen lapp kommer. 
                                                                                                                                                
                                                                                                         

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

DENNE UKA LÆRER VI OM DETTE: 

NORSK/NATURFAG Vi fortsetter med temaet 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 eventyrtekster, 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. Nabotall og tallmønstre. 

ENGELSK Vi jobber med emnet My new clothes, og lærer disse ordene: 
trainers, trousers, jumper, new. 

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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