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INFORMASJON 
Her er vi i gang igjen med ny uke. 
Vi ble så skuffet forrige mandag da det ikke ble noe kompeforestilling på oss. Noen 
hadde stjålet pc`n med lydfilene, og det var ikke laget noen kopi. Heldigvis tok 
elevene dette helt supert, men vi synes det var leit. 
*Mandag 14. september skal vi på kunstutstilling her på skolen: “Lyspærerøtter 
og zalobananer”.Vi stiller med åpent og lekent sinn og gleder oss til å delta! 
 
Takk til de som stilte på speed date med oss forrige onsdag. Det ble et kjapt og 
forblåst treff, men vi fikk vist frem Gunhild til de som var der. Vi trenger en vara til 
klassekontakten, og det er fint om dere kan enes om dette dere i mellom, eller melde 
interesse hos oss ganske så fort! Det var for få fremmøtte til at vi kunne bestemme 
det på onsdag. Snakk gjerne med klassekontakten også hvis dere heller ønsker å 
melde forslag til henne. 
 
*Elevene skal være kledd for utelek hver morgen, vi leker til ca kl. 09.30. 
Lek er fremdeles viktig på trinnet og elevene er gode til å inkludere hverandre.Det gir 
også  fin anledning til å justere egen adferd ved å speile seg i andre. I tillegg gir det 
mulighet for sosialisering om morgenen- som bidrar til klargjøring og ro for jobbing. 
 
*Oppklaring med tanke på permer som skal til skolen: Det er ringpermene med 
navn på vi snakker om . Ikke postmappene som følger sekken hver dag! Det er 
vanskelig å holde orden på flagrende papirer, så derfor maser vi fremdeles om 
dette.inne.  
 
*Leselekse gjennomgås på skolen på mandager og elevene skal lese høyt for en 
voksen tre ganger på mandag og tirsdag før vi hører dem på onsdag. Om ikke lenge, 
får de to leselekser i uka.  
*uteskole:vi skal på langtur. La sekken være lett, ha gode klær og sko for tur! 
*Husk at du må abonnere på nyheter fra minskole.no hvert år , for å se ukebrev 
og annet fra oss. 
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Fokusplakat i klasserommet. Vi arbeider med bevissthet rundt egne ferdigheter. Det 
er forskjell på å vite i teorien og gjennomføre i praksis. Målene vil være utgangspunkt 
for samtaler og refleksjon i klasserommet. De vil også stå nevnt som sosiale mål på 
ukebrevet. 
 
 
Løvebilder malt forrige uke etter tema om å være modig som en løve når man sier 
unnskyld på en ordentlig måte, temaet er fra boka”Mia velger leken”: 

Fravær og beskjeder sendes MOS2 (husk elevens navn) til tlf. 59444519 innen kl. 
8.30 
Ha en flott uke der ute! 
 
Mvh. Anne Lill,Gunhild,Andreas og Marit.  
 
 
 
 
 
 
 
 

UKENS MÅL 
Sosialt mål Alle med:  

● Jeg kan rekke opp hånda 
● Jeg kan lytte til den som snakker 
● Jeg kan være forsiktig med Ipaden 

Lekse: Rosa lesebok:s. 30-31 
Blå lesebok:s.28-29 
Grønn lesebok:s.8-9 
Småbøker: s.2-3 
Kikora: Jobb med “Tallene 8 og 9” i Kikora.  
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