
7. – 11. September

MAN TIRS ONS TORS FRE

MEGUKE 
37

Kontakt

Vi fortsetter å ha fokus på rutiner 
og skape en god hverdag sammen 

på skolen. Vi har også fokus på 
relasjoner, følelser og godt 

klassemiljø.

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, 

klypekort med pluss.

Norsk
Vi går gjennom ukens 

tekst, «hva husker du?»

SFO/KULTURSKOLEN

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
«Hva husker du?» 

oppgaver og lek med ord.

SFO

Engelsk
Meet my family

TURDAG

Vi går til 
uteklasserommet 

sammen med 1.trinn.

Vi undersøker blader 
og trær i skogen. 

Landart.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
«Hva husker du?»

Bokstavspill og øving på 
bokstaver.

Gym
Utegym

Skolenstime
Boksen går, tegnelek og 

blime dansen.

KRLE
Å være venner

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner

SFO

Matte
Stasjoner



MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
37

Les ukas tekst i 
norskmappen 3 
ganger, jeg har 

markert hvilken 
tekst du skal lese.

Les ukas tekst for 
noen hjemme, 
kanskje du kan 

lese for et søsken 
eller en bamse?

Husk å ta med deg 
klær etter vær, vi 

skal være ute hele 
dagen.

Les ukas tekst  

7. – 11. september
MÅLUkas

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

under tirsdag skal være ferdig til 
tirsdag, osv.

NORSK:

MATTE:

ENGELSK:



Denne uken

Gratulerer med dagen til Solveig, 06.09.
Gratulerer med dagen til Håkon 10.09.

Kulturskolen kommer på torsdag og har 
en liten presentasjon for elevene, kl
09.00 – 10.15.

Innkalling til foreldremøte kommer på 
eget skriv.

Det er SFO og kulturskole i skoletid – se 
timeplanen.

Hele skolen slutter 14.40 på fredag.

Vennlig hilsen…
Malin

Uken som har 
gått:

Hei, da var nok en uke over og vi har gått 
over til høst. Uken som har gått har 

dessverre båret preg av sykdom, men nå 
er jeg tilbake med fulle krefter igjen. 

Elevene har fått gode opplegg gjennom 
uka og det har vært fokus på følelser og 
hvordan vi kan håndtere følelsene våre. 

Vi har hatt fokus på å ta hensyn til 
hverandre og vise hverandre respekt. Vi 

øver mye på å lytte både til lærer og 
hverandre, og la smålyder og andre 
forstyrrende elementer være i ro i 

timene. Fint om dere kan ta en prat om 
dette hjemme også. Elevene får mange 

pauser i løpet av dagen og Blime dansen 
er en veldig populær pauseaktivitet. Dere 
må gjerne øve hjemme også. Den finner 
dere på nrksuper.no, eller på youtube. 


