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TIMEPLAN: 

Tid Måndag 
19/8 

Tysdag 
20/8 

Onsdag 
21/8 

Torsdag 
22/8 

Fredag 
23/8 

8.15 – 9.15 Samling 
m/eng 

 
Norsk 

Samling m/krle 

 

Norsk 

Samling 
m/eng. 

 Raud og  gul: 
Norsk 

 
 Grøn og  Blå: 
Kroppsøving  

Samling 

m/krle 
 

Norsk 
 

 

Samling m/norsk 

Blå og  Grøn:  

Norsk 
 

 Gul og raud: 

Kroppsøving 
9.15 – 9.45 Friminutt 
9.45 – 10.45 Matte Matte Matte Matte Samf. 

grøn,gul,raud 

Krle blå 
10.45 – 11.15 Mat 
11.15 – 11.45 Friminutt 
11.45 – 12.45 Naturfag/ 

samfunnsfag 
Leiketime Norsk Leiketime Musikk 

12.55 – 13.55 

 
Leiketime 

m/fadrane 

Slutt 12.45 Slutt 12.45 Slutt 12.45 Slutt 12.45 

    

 Slutt 13.55     

Mål for veka: 

Norsk: 

 

Eg kan lesa og skriva bokstaven s og i. 

Matematikk: 

 

Eg kjenner omgrepa mange og få. 

Sosialt: 

 

Eg blir kjent med klassen. 



LEKSER: 

Til tysdag: 

 

Norsk: Gjer lesearket som ligg i postmappa di. Sett ring 

rundt det du ser med s i seg. 

Til onsdag: 

 

Matematikk: Gjer matematikkarket i heftet ditt saman 

med ein vaksen. 

Til torsdag: 

 

Norsk: Gjer lesearket som ligg i postmappa di. Sett ring 

rundt det du ser med i i seg. 

Til fredag: 

 

Norsk: Skriv Ss og li i skriveboka di. 

  

Informasjon til heimen:  

Velkommen til Rosseland skule! 

 

Desse første vekene er det viktig at me på skulen arbeider inn gode rutinar og 

trygge rammer for elevane våre. Samstundes som vi skal bli gode vennar og godt 

kjende med kvarandre, vil me og imøtekoma forventingane om fag og læring. 

 

Denne veka legg me vekeplanen i postmappa. Vekeplanen er eit skjema over både 

timeplan på skulen og heimearbeid. Me vil og formidle mål i matematikk, norsk, 

engelsk og sosial kompetanse. Me har valt å starta opp med både bokstavar, tal 

og teljing første veka.  

 

Me byrjar allereie denne veka med gym. Elevane må ha med seg gymsokkar (ikkje 

sko) som me lærarar oppbevarer på skulen. Minner og om at alle må ha innesko og 

skifteklede i garderoben. Hugs å merka alle klede og sko tydeleg med namn. 
 

Det ligg elles eit skriv i postmappa angåande Ipad. Fint om de les igjennom og 

skriv under. Skrivet sendes tilbake til skulen så snart som mogleg. 

 

Me ønskjer kvarandre lykke til og håpar me får ei fin skuleveke. 

 

Helsing Jeanett, Katrine, Anne Helen, Ranfrid, Birgitte, Elisabeth 

 

Telefon skulen: 51 77 63 90, telefon arbeidsrom: 51 77 63 93, 

telefon SFO: 95 49 41 10 og 46 81 93 72 


