
 

 

FAG TEMA LÆRINGSMÅL 

Norsk Lærestrategier 

for rettskriving. 
Jeg bruker stor forbokstav og punktum i en setning.  
Faglitterært leseprosjekt på skolen. 

Matematikk Flersifrede tall Jeg kan rangere tresifrede tall.  

Engelsk Season Jeg kan kjenne igjen og forstå de engelske ordene for årstidene: 
winter, spring, summer, autumn. 

Sosialt Jeg bidrar til et godt klassemiljø ved å være en god venn. 

POST INFORMASJON 

Kontaktlærer: 

Erle Espevik  

(Norsk, Matematikk, Svømming, 

Mitt valg, Uteskole/Gym) 

erle.espevik@stavangerskolen.no 

 

Gausel skole: 51 81 43 20 

Arbeidsrom: 51 81 43 33 

Kontaktlærertid:  
Fredager, 12.45-13.45  

 

Faglærer: 

Karin (Gym, samfunnsfag, 

naturfag og KRLE) 

karin.grastveit.jakobsen@stava

ngerskolen.no 

Ann Kristin (Engelsk) 

Edel (K og H) 

Brynjar (Musikk) 

www.minskole.no/gausel 

 
Foreldremøte: onsdag 23.9, kl. 18.00. For å ivareta smittevern ønsker vi kun 
en foresatt per elev. Bruk inngang ved klasserom (på baksiden av skolen) 
 
 
Høstvær: Det begynner å bli flere regndager, noe som også fører til våte 
klær og skitne sko. Skiftetøy kan sendes med til skolen, og elevene kan 
legge det i boksene i garderoben. 
I tillegg er det fint om alle tar med innesko slik at vi slipper å dra med sand 
og gjørme inn i klasserommet.  
 
 
 
Norli lesekonkurranse: Avholdes 14.sep – 11. des. Gøy om elevene melder 
seg på denne.  
Klassekoden er: KP9Q 
Mer info finner du her: 
file:///C:/Users/sk33534/Downloads/Lesekonkurranse_2020_Host_Info_Fo
reldreogElever_A4-1.pdf 
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LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

NORSK Lese Les s. 30 i 
Zeppelin lesebok 

Les s. 31 i 

Zeppelin lesebok 

Les s. 32 i 

Zeppelin lesebok 

Les s. 33 i 

Zeppelin lesebok   

Skrive Skriftlig: Oppgave 1, s. 30. Skriv i leksebok 

Ekstra: Oppgave 2, s. 30. Skriv i leksebok 

Diktat (e for æ):  
Jeg er ferdig 

Der kommer ferja 

MATEMATIKK 

 

 

Ark i lekseperm 

ENGELSK 

 

 

Engelsklekse blir lagt på classroom. 

HUSK 

 

• Norsk leksebok (skrivebok) og matteperm samles inn hver fredag.  

• Husk å fylle på med skiftetøy. Merk alt       

• Husk å sjekke at blyanter er spisset og klare til bruk hver dag og hold 

postpermen ryddig. 

• Husk oppladet chromebook.  

3 blå 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.15-
09.15 

Norsk Kroppsøving Samfunnsfag K&H Norsk 

09.15-
09.35 

Friminutt 

09.35-
10.35 

Matematikk Matematikk Naturfag K&H/Musikk Norsk 

10.35-
10.55 

Spising 

10.55-
11.25 

Friminutt 

11.25-
12.25 

KRLE/ 
Mitt valg 

Norsk 
stasjoner 

Norsk 
stasjoner 

Matematikk 
stasjoner 

KRLE 

12.25-
12.45 

Friminutt 

12.45-
13.45 

Engelsk Norsk 
stasjoner 

Norsk 
stasjoner 

Matematikk 
stasjoner 
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