
30. November – 4. desember

MAN TIRS ONS TORS FRE

MEGUKE 
49

Kontakt

Jeg kan:
• Vente på tur.
• Gjøre mitt beste.
• Være forsiktig med ipadene.

Ina Malin Nylend Johansen

Mob. # 90 82 31 79

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

Samling
Kalender

dagen i dag

Matte
Lengdemåling, vi jobber i

boka med oppgaver.

Norsk
Saltos lure leseknep

SFO/KULTURSKOLEN

Plantime, 1. + 2.
Leselekse, snø

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner sammen med

1.klasse

Matte
Lengdemåling, 

meterstokk.

SFO

KRLE
Jul

TURDAG

Vi går til 
uteklasserommet 

sammen med 1.trinn.
Vi fyrer bål.

«Boksen går» og 
stikkball

K&H

Julepynt og makramé

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Tabeller, vi lager våre

egne tabeller.

Gym
TL-lek

Olweus

Skolenstime
Julepynt

Engelsk
Merry christmas

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner 

Matte
Stasjoner

SFO

Naturfag/samfunnsfag
Årstider, praktisk 

oppgave



MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
49

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  

30. November – 4. desember
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 bruke salto superblikk er

MATTE:
Jeg kan lengdemåling med ustandariserte

måleenheter
ENGELSK:

Jeg kan noen engelske juletradisjoner



Denne uken

Uteskole på torsdag, husk gode klær og 
sitteunderlag. Alle skal ha på lue og 
votter/hansker. Bålmat er lov.

Det er SFO og kulturskole i skoletid – se 
timeplanen.

Hele skolen slutter 14.40 på fredag.

Vennlig hilsen…
Malin

Ukebrev:

Da var endelig adventstiden i gang, elevene har gledet seg 
stort. I år, slik som i fjor deltar vi på omvendt adventskalender 

fra SOS barnebyer. Dette sender jeg ut en transponder om 
med link til siden. Det er fint hvis dere også ser på denne i 

helgen, en liten filmsnutt og en koselig aktivitet dere kan gjøre 
sammen.

Vi opplever stor suksess med å samarbeide enda tettere med 
1. trinn og fortsetter med dette i tiden fremover. Denne uken 
skal vi ha olweus sammen, og så er vi så heldige at vi har fått
lov å få hjelp av TL-lederene på 4. trinn til litt lek i hallen på 

onsdag. Dette er stor stas for alle inkluderte.

I klassens time og i K&H har vi fokus på jul og lager mange 
forskjellige ting som dere får hjem etter hvert. Det er bare å 

glede seg til mange flotte dekorasjoner.

Nå kommer minusgradene krypende og det er fint med et 
ekstra par votter, lue og buff/skjerf i hylla. Det er også lurt å 
bytte ut sherroxer/gummistøvler med litt varmere skotøy.

Håper dere får en flott uke!


