
7. desember – 11. desember

MAN TIRS ONS TORS FRE

MEGUKE 
50

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, 

meterjakt.

Norsk
Saltos lure leseknep, 

oppsummering og 
gjenfortelling

SFO/KULTURSKOLEN

Plantime, 1. + 2.
Leselekse, snøbrett

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner sammen med 

1.klasse

Matte
Lengdemåling, 

gjettekonkurranse.

SFO

KRLE
Sankta lucia

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
Høytlesning, det

nedsnødde huset.

Gym
frilek

Matte
Lengdemåling
Skolens time

Julepynt

Engelsk
Merry christmas

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner 

Matte
Stasjoner

SFO

Naturfag/samfunnsfag
Årstider, vi tegner og 

lager årstidstre.



MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
50

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  

7. desember – 11. 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 saltos lure leseknep

MATTE:
Jeg kan måle en meter

ENGELSK
Jeg kan en engelsk julesang



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:

Snart halvveis i desember, julestemningen kommer 
krypende og vi koser oss litt ekstra med

adventsstund på morgenen og koselige aktiviteter 
gjennom uka. Elevene lager så mye fint nå, det er 
bare å glede seg til disse tingene kommer hjem. 

Vi fortsetter å være ute på torsdager, nå som det er 
kommet litt snø er det ekstra stas. Vi blir våte når vi 

er ute, så litt ekstra skiftetøy er veldig fint. 

Til fredagen får vi luciabesøk og lussekatter, det blir 
veldig gøy. Ellers skal vi i gang å synge litt julesanger, 

både på norsk og på engelsk. Elevene har laget 
ønskeliste på engelsk og dagene våre går til mye prat 

om jul og alt de gleder seg til. 
Stasjoner sammen med 1. klasse er veldig gøy, og 
elevene er flinke til å hjelpe hverandre og veilede 

hverandre. I norsken denne uken skal vi ta en ekstra 
kikk på gjenfortelling og oppsummering. Det å 

gjenfortelle i riktig rekkefølge og med de viktigste 
detaljene er ikke så lett, men med masse øving 

tenker jeg de skal bli gode på gjenforteling.

Håper dere får en flott uke!


