
AUGUST

MAN TIRS ONS TORS FRE

MEGUKE 
35

Kontakt24. –
28.

Denne måneden vil vi ha fokus på 
å bli kjent, komme inn i rutiner og 

få en god hverdag på skolen.

Ina Malin Nylend Johansen

Mob. # 90 82 31 79

E-post : 
ina.malin.skaret.nylend@tinn.kommune.no

Samling
Kalender

Været i dag

Matte
Tallene fra 1 – 20, vi 

leker med tall og øver på 
å skrive tallene.

Norsk
Vi går gjennom ukens

tekst, «hvem banker på 
min rute?»

SFO/KULTURSKOLEN

Samling
Dagen i dag

Norsk
«hvem banker på min 

rute?» Oppgaver og lek 
med ord.

SFO

Engelsk
Back to school. Vi synger, 
skriver og øver på å prate 

engelsk.

TURDAG

Vi går til 
uteklasserommet 

sammen med 1.trinn.

Vi leter etter bær og 
lager dyr med ting vi 

finner i skogen.

Naturbingo.

Samling
Dagen i dag

Norsk
«Så gjør vi så»

Lesing og øving på
bokstaver.

Gym
Regel-lek, ute.

Skolenstime
Bli kjent og trygg i 

gruppa

KRLE

Samling
Dagen i dag

Norsk
«Så gjør vi så» 

Oppgaver og lek med ord.

SFO

Matte
Tallene fra 1 – 20, vi leker

med tall og øver på å
skrive tallene.



MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
35

Les teksten på side
10 i zeppelin, 3

ganger.

Les ordene på den 
fargede linjen på 

side 10 og 11 i 
zeppelin, 3 ganger.

Husk å ta med deg 
klær etter vær, vi 

skal være ute hele 
dagen.

Les teksten på side
10 i zeppelin for 
noen hjemme.

AUGUST MÅLUkas24.-
28.

Leksene skal gjøre til den dagen de 
står under, så lekser som står 

under tirsdag skal være ferdig til 
tirsdag, osv.

NORSK:
Jeg husker alfabetet og kan skrive 

bokstavene. 
MATTE:

Jeg kan skrive tallene fra 1 – 20.

ENGELSK:
Jeg kan ord om klær på engelsk.



Denne uken

Det er uteskole på torsdag, husk klær 
etter vær.

Det er SFO og kulturskole i skoletid – se 
timeplanen.

Hele skolen slutter 14.40 på fredag.

Vennlig hilsen…
Malin

Skolestart

Hei alle sammen.
Den første uken er forbi, og vi tar fatt på 

ny uke. Vi fortsetter å ha fokus på 
relasjoner, trygghet, vennskap og rutiner.

Ha en flott uke, og ta gjerne kontakt 
dersom det er noe du/ dere lurer på. 


