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INFORMASJON 

Forrige uke var det stas å få besøk av NRK. Både politikere og reporter var imponert over hvilken 

lekekompetanse og trygghet den herlige flokken vår utstrålte! Vi har sett oss selv på TV og syns 

vi kledde å være kjendiser        

 

Mandag er det uteskole. Vi går på tur til Fuglekjærran og håper på å finne bær. Husk god niste 

og klær etter vær. 

 

Elevenehar fått busskort i postmappen i dag. Busskortet skal alltid ligge i sekken. Det er ikke 

nødvendig å vise busskortet til bussjåfør ved av og påstiging. 

 

Brukernavn, mailadresse, og feidepassord er lagt i postmappen (ett laminert kort). Øv på å 

lære brukernavnet og feidepassordet utenat. Mailadressen tar vi ikke i bruk foreløpig. Dere 

kan nå logge dere inn på Salaby.no fra nettbrett eller PC. På Salaby får dere tilgang til store 

mengder spill, bøker og lærerike aktiviteter! Velg Kristiansand kommune som tillhørighet, deretter 

skriv inn brukernavnet og passordet til eleven. Inne på Salaby holder vi oss på sidene som heter 

“Skoleveien” beregnet på 1.-2.trinn. 

 

Denne uken har vi vært i skolegården og leitet etter formene, firkant, trekant og sirkel. Her var det 

stort engasjement! Vi har tatt bilder av funnene og sammen har vi telt antall former. 

I arbeidsboka  denne uka kan du telle former fra noen av bildene å  tegne og/eller skrive hvor 

mange av hver form du finner. Du må gjerne fargelegge formene. 

 

Det er viktig at dere gir oss beskjed på melding (MOS1) eller IST senest kl. 08.15 samme dag 

hvis barnet deres er syk/ borte fra skolen. Viktig at dere skriver både for og etternavn på 

eleven! Vi etterlyser elever kl. 9 hvis de ikke dukker opp.  

 

Vi oppfordrer dere til å lese for barna deres hver dag. 

 Postmappa må alltid ligge i sekken. Gi oss beskjed om noe er uklart eller dere har ting å ta opp 

med oss. Send mail til begge kontaktlærere. 

Hilsen Turid, Randi, Ragnhild og Marianne.   



 

UKENS MÅL OG LEKSE 

Sosialt mål Jeg sier hei og smiler til medelever når vi møtes.  

Lekse 

 

Øv på brukernavn og Feide-passord.  
Se på bildearket i postmappa og fortell! Foreldre: bruk stikkordene til bildene for å 
få barnet ditt til å fortelle.  
Arbeidsboka: tegn og/eller skriv hvor mange former du finner på bildene.  

 

 

 


