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Kontakt

Ukens fokus:
• Følge beskjeder
• Sitte rolig på plassen

Ina Malin Nylend Johansen

Mob. # 90 82 31 79

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

Samling
Kalender

dagen i dag

Matte
Pluss og minus med 

tallene fra 0 – 20.

Norsk
Vi går gjennom ukens 
tekst, «Velkommen til

Berg»

SFO/KULTURSKOLEN

Plantime, 1. + 2.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner.

Vi jobber med oppgaver 
som hører til ukens tekst. 

Matte
Stasjoner

Pluss og minus, oppgaver.
SFO

Engelsk
Stasjoner.

Meet my family

TURDAG

Vi går til 
uteklasserommet 

sammen med 1.trinn.

«Allemannsretten»

I dag skal vi fyre bål 
og lære om 

allemannsretten. Ta 
med niste som kan 

grilles på bål.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
«Bjellekua»

Vi jobber med
faktatekst og lager vår

egen.
Gym

Utegym
Skolenstime

Olweus sammen med 1. 
klasse.

KRLE
«Vi er alle forskjellige»

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner 

SFO

Matte
Stasjoner
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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  

21. – 25. 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 vet hva en faktatekst er.

MATTE:
Jeg kan pluss og minus med tallene fra 0 

– 20.
ENGELSK:

Jeg kan fortelle om familien min.



Denne uken

Uteskole på torsdag, vi skal ha om 
allemannsretten og fyre bål. Det er lov å 
ha med mat som kan grilles, varm drikke 
og litt godt med kald drikke. Det er også 
lurt med lue, vanter og sitteunderlag. Ta 
heller på for mye klær enn for lite klær. 

Det er SFO og kulturskole i skoletid – se 
timeplanen.

Hele skolen slutter 14.40 på fredag.

Vennlig hilsen…
Malin

Uken som har 
gått:

Hei alle sammen, da var vi allerede over halvveis i 
september. Det begynner å bli kaldere og det er 

viktig med gode klær til uteskoledagen. Det kan også 
være lurt med sitteunderlag. Uken som har gått har 

vært veldig begivenhetsrik, med tur til Rjukan på 
tirsdag. Dette var et veldig fint opplegg som barna 

koste seg med. De var veldig aktive og viste 
engasjement omkring hvordan Rjukan ble til. Vi har 
også hatt fokus på brannvern denne uken og hadde 
brannøvelse på fredag ettermiddag. Da fikk elevene 
erfare hvorfor det er viktig med innesko, alle måtte 

gå ut på sokkelesten. Vi jobbet med hva vi gjør 
dersom det brenner og alle fikk laget sin egen 

«brannvernlapp». Vi har brettet brannvernspå og 
spilt brannvernspillet. På uteskole leitet vi etter trær 

som var like gamle som oss selv, og lærte å telle 
trekroner på gran og furu. Elevene har også fått lage 
bokstaven sin med naturmateriale. Dette skal vi ha 

som utstilling på skolen, bilder kommer når 
utstillingen er klar.

Vi har hatt ekstra fokus på å følge beskjeder og sitte 
rolig med god effekt, dette kommer vi til å fortsette 

med fremover.


