
august – 4. 
september

MAN TIRS ONS TORS FRE

MEGUKE 
36

Kontakt31.

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

dagen i dag

Matte
Tallene fra 1 – 20, 

tallvenner.

Norsk
Vi går gjennom ukens

tekst, «jeg kan»
Vi repeterer bokstavene.

SFO/KULTURSKOLEN

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
«Jeg kan» 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 undersøker blader 
og trær i skogen. 

Hvilke trær har vi i 
vårt nærområde?

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
«Jeg kan»

Bokstavspill og øving på
bokstaver.

Gym

Skolenstime
Haien kommer

KRLE
Følelser, olweus

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
«Jeg kan» 

Lesing og skriving.
Alfabetleken.

SFO

Matte
Tallene fra 1 – 20, 

tallvenner og tiervenner.



MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
36

Les ukas tekst i 
norskmappen 3 

ganger.

Les ukas tekst for 
noen hjemme.

Husk å ta med deg 
klær etter vær, vi 

skal være ute hele 
dagen.

Les ukas tekst med
morsom eller 

skummel stemme 
for noen hjemme.

31. August – 4.
september

MÅLUkas

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. Jeg 
husker tiervennene.

ENGELSK:
Jeg kan ord om skole på engelsk.



Denne uken

På tirsdag kommer elevrådet for å 
presentere en tegnekonkurranse, dette 
blir spennende.

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

Ukebrev

Hei alle sammen.
Da er vi godt i gang, og skoledagene går 

veldig bra. Vi øver på bokstaver og lesing, 
telling og regning. Vi undrer oss i 
hverdagen, og finner ut mange 

spennende ting sammen. Elevene er 
lærevillige, og interesserte. Vi jobber mye 

med vennskap og sosialt miljø, alle skal 
føle seg som en del av gruppa. Alle er 

flinke til å ta seg av hverandre og 
inkludering er en selvfølge. Dette tegner 

til et flott år i 2. klasse.

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


