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Kontakt

Jeg kan:
• Være positiv
• Være høflig og snakke pent
• Hjelpe andre

Ina Malin Nylend Johansen

Mob. # 90 82 31 79

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

Samling
Kalender

dagen i dag

Matte
Statistikk

Norsk
Språkspiralen

SFO/KULTURSKOLEN

Plantime, 1. + 2.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Diftonger, vi leiter i ord og

finner lyder.

Matte
Statistikk, vi går ut og

teller biler.
SFO

Engelsk
The year, days and

months.

TURDAG

Vi går til 
uteklasserommet 

sammen med 1.trinn.
Vi fyrer bål.

K&H
Vennskapsarmbånd

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Høytlesning og 

klappelek.

Gym
Innegym

Skolenstime
Olweus, vennskap.

Engelsk
Colours of the rainbow

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner 

Matte
Stasjoner

SFO

KRLE
Kain og Abel
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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  

9. – 13. november
MÅLUkas

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

under tirsdag skal være ferdig til 
tirsdag, osv.

NORSK:
Jeg kan finne diftonger i ord.

MATTE:
Jeg kan lage enkel statistikk

ENGELSK:
Jeg kan ord om året på engelsk.



Denne uken

Uteskole på torsdag, husk gode klær og 
sitteunderlag. Bålmat er lov denne 
gangen.

Det er SFO og kulturskole i skoletid – se 
timeplanen.

Hele skolen slutter 14.40 på fredag.

Vennlig hilsen…
Malin

Ukebrev:

Da var vi inne i andre uka av november, vi starter på 
den kalde siden og elevene har fått beskjed om å kle 

seg godt i alle friminutt.

Jeg har de siste utviklingssamtalene denne uken, 
tusen takk for gode samtaler. Hvis det skulle være 
noe du/dere kommer på som trengs å taes opp så 

ikke nøl med å ta kontakt.

Onsdag er vaksinetid, helsesykepleier kommer fra 
klokken 09.00. Det er lov å ta med en liten bamse 

denne gangen også. 

På uteskole denne uken skal vi ha bål, og vi tar med
spikkekniver som er tilpasset barn. Det er spennende 
og utfordrende for elevene å få lov å sitte rundt bålet 

å spikke litt. 

Håper dere får en flott uke!


