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Kontakt

Jeg kan:

Samarbeide med medelevene 
mine.

Ina Malin Nylend Johansen

Mob. # 90 82 31 79

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

Samling
Kalender

dagen i dag

Norsk
Saltos lure leseknep

Matte
Pluss og minus

SFO/KULTURSKOLEN

Prosjekt
Vi planlegger et spennende 

prosjekt

Plantime, 1. + 2.
Leselekse, hjulet.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner sammen med 

1.klasse

Matte
Pluss og minus

Matte
Pluss og minus

Engelsk
At the grocery store

SFO

UTESKOLE

Snølek og bålfyring.

K&H
Fargelære, vi gjør

ferdig oppgavene fra
forrige uke.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner sammen med 1.

klasse.

Gym
Hjørnefotball

Matte
Pluss og minus

Skolens time

KRLE
Olweus, følelser

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner, vi gjennomgår 

leksa.

SFO

Matte
Pluss og minus

Norsk/ Naturfag
Stasjoner sammen med

1. klasse

Lekegrupper sammen
med 1. klasse
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Les ukas tekst 3 
ganger, sammen 
med/ for noen 

hjemme.

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.

Husk å ta med deg
mappen din på

skolen, vi skal gå
gjennom leksa

sammen.

11. – 15. januar
MÅLUkas

Repetert lesing er viktig for leseopplæringen, derfor 
leser vi den samme teksten hver dag. Hvis du vil kan 
du gjerne lese mer sammen med de hjemme, eller 

på sengekanten kanskje?

NORSK:
Jeg vet hva en nyhetsartikkel er

MATTE:
Jeg kan pluss og minus

ENGELSK
Jeg kan navn på grønnsaker

Les ukas tekst 3 
ganger, sammen 
med/ for noen 
hjemme. 



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:

Den første uken i 2021 er vel overstått, og selv om 
det har vært kaldt har elevene storkost seg med 

aking og lek ute. Ingen har klaget på at det har vært 
kaldt og elevene har vært kjempeflinke til å kle seg 

godt.
På torsdag blir det uteskole og bålfyring. Senere 
denne dagen er det kunst og håndverk, da skal vi 

male så det er lurt med klær som ikke gjør noe at blir 
møkkete.

Fra neste uke skal vi i gang med lesekurs. Dette skal 
være for alle elevene på trinnet og vi skal kjøre 

kurset sammen med 1.trinn. Vi kjører kurset for alle 
elevene da vi tenker det er viktig å utvikle alle nivåer. 
Derfor vil denne uken brukes flittig til kartlegging for 

å tilpasse veien videre. For å få til dette har vi satt 
opp flere formiddager sammen med 1.trinn. Mer 

informasjon om lesekurset kommer neste uke.

Vi skal også i gang med et kjempespennende 
prosjekt på ipad, vi skal samarbeide om å bygge en 

landsby i minecraft education. 

Håper dere får en flott uke.


