
18. Januar – 22. januar

MAN TIRS ONS TORS FRE

MEGUKE 
3

Kontakt

Jeg kan:

Samarbeide med medelevene 
mine og gjøre så godt jeg kan.

Ina Malin Nylend Johansen

Mob. # 90 82 31 79

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

Samling
Kalender

dagen i dag

Norsk
Lesekurs

SFO/KULTURSKOLEN

Engelsk
At the grocery store

Plantime, 1. + 2.
Matte, pluss og minus.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Lesekurs

Matte
Pluss og minus

Engelsk
At the grocery store

SFO

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Lesekurs

NaSA
Kroppen

K&H
Fargelære, vi gjør ferdig

oppgavene fra forrige uke.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Lesekurs

Matte
Pluss og minus

Skolens time
Skuespill

KRLE
Kristendommen

Samling
kalender

Dagen i dag

Matte
Pluss og minus

SFO

Norsk
Lesekurs

Lekegrupper sammen
med 1. klasse



MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
3

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?

Les ukas tekst for
noen hjemme,
kanskje du kan
lese med ekstra
innlevelse? Eller

med tullete
stemme?

Husk å ta med deg
mappen din på

skolen, vi skal gå
gjennom leksa

sammen.

18. – 22. 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 har automatisert de 20 første høyfrekvente 

ordene
MATTE:

Jeg kan pluss og minus med tall opp til 100
ENGELSK

Jeg kan navn på grønnsaker og ting vi handler i 

butikken. 

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



Denne uken

Det er SFO og kulturskole i skoletid – se 
timeplanen.

Hele skolen slutter 14.40 på fredag.

Vennlig hilsen…
Malin

Ukebrev:

Denne uken starter vi med lesekurs, dagene vil 
derfor bli noe annerledes enn elevene er vant til. 

Lesekurs vil gå frem til 10.45, mat blir da fra 10.45 –
11.15 og så får elevene ekstra langt friminutt. I

denne perioden vil uteskole være satt på pause, nå 
setter vi inn støtet på lesekompetanse og å bli enda 

bedre lesere.

Vi gleder oss veldig, og har laget et opplegg vi håper 
er både morsomt og givende for alle elevene. I 
denne perioden er det ekstra viktig at alle gjør 

leksene sine, og at mappen alltid er med i sekken.

Dersom du har tilgang til ipad/nettbrett kan du øve i 
aski raski hjemme også, hvis du har lyst til det. Da 

logger du inn med feidebrukeren din ☺

I lesekursmappen er det limt inn en lapp der 
feidebruker og passord står skrevet.

Håper alle får en flott uke.


