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Ukens fokusområder:
• Følge beskjeder
• Sitte rolig på plassen

Husk foreldremøte denne uken.

Samling
Kalender

dagen i dag

Matte
Pluss.

Norsk
Vi går gjennom ukens 

lesetekst.

Brannvern
Stasjoner

SFO/KULTURSKOLEN

DKS
Vi reiser til Rjukan og 
har opplegg med den 

kulturelle skolesekken. 
Denne dagen er det 

viktig med gode klær, 
nok niste og 

sitteunderlag. Vi skal 
være mye ute.

TURDAG

Vi går til 
uteklasserommet 

sammen med 1.trinn.

"Jakten på din egen 
alder"

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
"Alfabetet", vi leker 

mdord og rim.

Gym

Skolenstime
Etterarbeid DKS.

Brannvern
Stasjoner

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner

SFO

Brannvern
Stasjoner
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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.

14. - 18. september Ukens mål
Under finner du leksene for denne uken. Leksene 
er ment som en repetisjon av det vi jobber med på 
skolen, med fokus på bokstavinnlæringen. Det er 
viktig at det skal være positivt. Velg derfor et 

tidspunkt som passer deg og ditt barn best. Jeg 
anbefaler å gjøre leksen hver dag, men dette må 

dere selvsagt tilpasse selv hjemme! Det er fint om 
leksene er gjort til dagen de står på da vi 

gjennomgår leksene på skolen denne dagen. Er det 
utfordringer så si i fra så tilpasser jeg oppgavene

NORSK:
Jeg kan alfabetet.

MATTE:
Jeg kan plusse med tallene fra 1 -

20
ENGELSK:

Jeg kan ord om familie på engelsk.



Denne uken

Denne uken skjer det mange spennende ting.
På tirsdag skal vi på DKS, på Rjukan. Denne 
dagen er det viktig å huske på gode klær, 
godt med mat og drikke. Kan også 
værelurtmed sitteunderlag, vi skal være ute 
store deler av dagen.
Det er brannvern-uke denne uken, så dette 
har vi fokus på og skal jobbe mye med 
sammen med 1. klasse.

Husk også at det er foreldremøte kl 18.00 -
19.00 på tirsdag.

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

Enda en uke er tilbakelagt, vi har hatt en flott 
uke der elevene har vist hvor gode de er både 
på lek og fag. En aktivitet som virkelig slo an 
denne uken var ordjakt, elevene fikk utdelt 

melkekorker med bokstaver på og måtte finne 
så mange ord de kunne ved å flytte rundt på 
melkekorkene. Dette var gøy! Stasjoner på 

fredag var en stor hit som engasjerte veldig, 
elevene er flinke til å gjøre leksene sine og 

lesingen går som smurt.
Jeg kommer i tiden fremover til å fortsette å 
gi nivåtilpassede leselekser, noen trenger litt 
å strekke seg etter og noen trenger tekster 
som motiverer til mer lesing. Hvis du skulle 
synes at ditt barn enten har for enkel eller 
for vanskelig leselekse, ta gjerne kontakt så 

finner vi en løsning på det.
Vi har en liten utfordring i klassen når det 

kommer til å følge beskjeder og å sitte rolig 
på plassen sin når det kreves, derfor kommer 
vi til å ha ekstra fokus på dette denne uken. 

Fint om det også kan taes opp hjemme.
Ha en flott uke.


