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Ukebrev - uke 38  
 

INFORMASJON 

Forrige uke startet med en fin blåbærtur. Bilder med elevenes tekstskaping følger med 

som forteller-lekse denne uken. Vi har hatt temagrupper om å dele og det å si fra om hva 

man mener på en god måte. Klassereglene er kommet på veggen med en ramme av 

elevenes hender. Vi tegnet og klippet iherdig og fikk ett flott resultat. 

Denne uken skal vi ha brannvern som tema og øve på hva vi gjør og hvor vi møter om 

brannalarmen går på skolen. 

Mandag skjer det mye. Vi starter med en planlagt brannøvelse. Elevene er informert, og vi 

øvde på dette fredag. Deretter får vi besøk av Den Kulturelle Skolesekken. Vi skal se 

Lyspærerøtter og Zalobananer!  Dette slutter kl 10.15 og da går vi på tur til Fuglekjærran. 

På turen skal vi sammen skal finne ett tre som vi skal besøke regelmessig. Vi tar foto og 

ser på forandringene som skjer året gjennom. Husk god niste og klær etter vær. 

Tirsdag deler vi elevgruppen i to og har en økt med lesing og samtale rundt hvordan vi 

har det sammen og hva det vil si å ta gode valg. Elevene er gode til å sette ord på følelser 

og viser mye omsorg for hverandre! 

Onsdag har vi stasjoner og denne uken vil stasjonene handle om brannvern. 

Torsdag har vi kunst og håndtverk. Her skal vi forske litt på fargen rød og lage rød 

nyanser med malekosten. 

Vi er også på biblioteket torsdager.  

Les litt for barna deres hver dag. Når lånekortene kommer fra biblioteket kan elevene 

låne bøker med hjem. 

Fredag er det alltid spennende å se hvem som får med seg klassebamsene hjem. Vi skal 

også lage bursdagstegninger og ha klassekor. 

 

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. 

 



 

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.  

 

Postmappa og arbeidsboka må alltid ligge i sekken. Vi samler dette inn hver fredag. 

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 deler leker med de som vil bli med i leken. Jeg sier fra til en voksen om 
jeg trenger hjelp eller noe er leit.  

Lekse 

 

Øv på brukernavn og Feide-passord.  

Se på bildearket i postmappa og fortell om turdagen. Hva liker du å gjøre på 
tur? Hva er det bilde av?   

Sammen med en voksen: Test at røykvarsleren hjemme virker. Hva skal man 
gjøre om røykvarsleren begynner å pipe? 

 

 

 

 


