
 

 

 Lassa skole, 

    

 

Uke 49 

og 50 
 

 

Informasjon til hjemmet: 
Månedens   

bursdagsbarn: 

 

★ Fra mandag (6.des.), vil vi på 1. trinnet ha friminutt på samme tid 

som resten av skolen. Lillefri kl 09:45 - 10:00 og storefri  

kl. 11:10 - 11:40. 

★ Velkommen til Julefrokost torsdag 8.des. kl. 08:00 til ca. kl. 

09:30. Vi starter denne dagen i mediateket. Det er bare å glede 

seg. Mat, drikke og diverse settes i klasserommene før dere går 

til mediateket. 

★ 13. desember: Vi er og ser på 2. trinn sitt Luciaopptrinn i 

mediateket 

★ 16. desember: Denne morgenen vil hele Lassa skole gå i lystog og 

synge julesanger. Kjekt om det blir tatt med lommelykt, hodelykt, 

eller andre tilsvarende ting denne dagen.  

★ Tirsdag 20.desember blir det julegudstjeneste i Stokka kirke kl. 

09:00. 1. klasse skal delta med en sang.  

Er det noen som ikke ønsker at sitt barn deltar i kirken, gi 

kontaktlærer beskjed i god tid. For disse vil det bli alternativt 

opplegg på skolen.  

Ta gjerne på nisseklær denne dagen, for det blir servert julegrøt 

etter gudstjenesten. Send med vanlig matpakke om barnet ditt 

ikke spiser grøt. 

★ Sist uke før juleferien blir det ingen lekser, men vi sender med 

en lesebingo. Håper det faller i smak. 

★ Siste skoledag før juleferien blir det litt ekstra kos. Da kan 

elevene ta med seg litt godteri/chips for ca 30 kr og en halv liter 

brus/saft. Men ikke glem vanlig matpakke i tillegg. Skoledagen 

slutter som vanlig kl. 13:10 

 

Desember: 
 

2. Dicte 

6. Elizabeth 

9. Seline 

 

 
 

 

 

 
 



 

Ukene 49 og 50 øver vi på: 

 

❖ Tallene til 10.  Repetisjon av symboler, mengde og øving på tallvenner 

❖ Norsk:  Lytte ut lydene i ord, peke på bokstavene i ord og skrive bokstavene. 

          Uke 49 Bb  Kk Uke 50 Tt og Jj. 
 

 

 Uke 49 
 

På skolen 5.desember - 9.desember: 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Sosial kompetanse  

/Samling 
 

Utdeling av lekser 

 

Matte: 8-tallet 

Symbol og mengde 
 

Norsk: 

Innlæring av 

bokstaven B b. 

Sosial kompetanse  

/Samling 

 

Matte: Repetisjon 

0 - 10 mengder, 

symbol og 

tallkamerater 

 

Stasjoner 

Tredeling: 

gym, matte,  

norsk: 

Innlæring av 

bokstaven K k. 

 

Norsk: 

Jobbe videre med 

K k. 

 
 

Kunst & håndverk  

Jul 

Sosial kompetanse 

/ Samling 
 

Matte: Repetisjon 

0 - 10 mengder, 

symbol og 

tallkamerater 
 

 

Stasjoner 
 

“Postkassen” 

samles inn. 

Sosial kompetanse  

/Samling 

 

Matte: Repetisjon 

0 - 10 mengder, 

symbol og 

tallkamerater 

 

Juletradisjoner 
 

 

 

Lekser 5.desember - 9.desember: 

Til tirsdag  Til onsdag  Til torsdag  Til fredag 

Leselekse:  

Øv på leseark 13. 

Se instr. på arket. 

Viktig å bruke lyden til 

bokstavene. 

 

Finboka: 

Gjør B b i boka. 

Sjekk godt skrive- 

retningen og gjør det så 

fint som mulig. 

Leselekse:  

Øv på leseark 13. 
 

Matematikk:  

Ark: Tallinje, terninger 

og nabotall 

Leselekse:  

Øv på leseark 13. 
 

Finboka: 

Gjør K k i boka. 

Sjekk godt skrive- 

retningen og gjør det så 

fint som mulig. 
 

 

Husk å få “Postkassen” 

m/leksepermene og 

Finboka oppi skolesekken. 

 

 

 

 

Praktisk lekse: Se omvendt julekalender 

 

 



 

UKE 50 
På skolen 12.desember - 16.desember: 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Sosial kompetanse  

/Samling 

 

Utdeling av lekser 

 

Matte: 0-tallet 

symbol og  

 

Norsk: 

Innlæring av 

bokstaven Tt. 

 

Sosial kompetanse  

/Samling 

 

Luciasamling i 

mediateket 

 

Matte: Repetisjon 

0 - 10 mengder, 

symbol og 

tallkamerater 

 

Stasjoner 

Tredeling: 

● gym 

● matte 

● norsk: Jj 

         

Norsk: 

Fortsette med Jj. 

 

K&H: 

Jul 

Sosial kompetanse 

/Samling 

 

Matte: Repetisjon 

0 - 10 mengder, 

symbol og 

tallkamerater 
 

Stasjoner 
 

“Postkassen” 

samles inn.  

Sosial kompetanse  

/Samling 

 

Matte: Repetisjon 

0 - 10 mengder, 

symbol og 

tallkamerater 

 

Juletradisjoner 

 

Lekser 12.desember - 16.desember: 

Til tirsdag  Til onsdag  Til torsdag  Til fredag 

Leselekse:  

Øv på leseark 14. 

Se instr. på arket. 

Viktig å bruke lyden til 

bokstavene. 

 

Finboka: 

Gjør Finboka med 

bokstaven Tt. 

Sjekk godt skrive- 

retningen og gjør det så 

fint som mulig. 

Leselekse:  

Øv på leseark 14. 

 

Matematikk:  

Ark: Terningmatte og 

penger 

Leselekse:  

Øv på leseark 14. 

 

Finboka: 

Gjør Finboka med 

bokstaven  Jj. 

Husk skriveretningen og 

gjør så fint som mulig. 

 

Husk å få “Postkassen” 

m/leksepermene og 

Finboka oppi skolesekken.  

 

 
 

 

Praktisk lekse: Se omvendt julekalender 

 

Vi ønsker alle to fine førjulsuker!  

Hilsen oss på førstetrinnet:   Siri, Nina, Heidi og Aina 


