
 

Vassøy skole: 51859292  
 www.linksidene.no/vassoy 
 
Kontaktinformasjon kontaktlærer:  
kristin.robberstad.vangen@stavangerskolen.no mobil: 41576507  

  Denne uken skal vi lære om: 

Norsk: 
● Jeg kan si lyden til flere bokstaver etter hverandre i et ord. 

● Jeg kan si lyden til- og gjenkjenne og forme bokstavene J,j og F, f på riktig måte.  

 Matematikk: 
● Jeg kan skrive tallene 1-5 riktig og jeg vet hvor mye disse mengdene representerer 
● Jeg kan plusse sammen enkle ting under 10 
● Jeg kan kjenne igjen en tall-linje og bruke den til enkel addisjon når jeg får litt hjelp 
 Engelsk:  

● Jeg kan navn på farger (blue, red, yellow, pink, black, white, brown and green) 
Naturfag:  

Årstidene: jeg vet hva en årstid er, og hva man kan leke og gjøre på i hver årstid.  
 Samfunnsfag: 
● Jeg skal lære om eventyr og at det finnes eventyr fra andre land 
 KRLE: 
● Jeg vet hva det vil si å ha respekt for andre, og jeg vet at alle fortjener respekt.  

Sosialt mål:  
● Jeg rekker opp hånda og venter på ordet før jeg snakker. 
● Jeg er høflig: jeg sier takk når jeg får noe av andre.  
Underskrift: 
 

  
 Informasjon 

Hei alle! Denne uken begynner vi med litt leselekser! Leseark i gulemappa. Her er gode 
instruksjoner for hvordan du og barnet ditt leser ordene på arket. Etter denne uken har 
elevene lært seg bokstavene i, s, e, l, r, o, m, v, a n, j og f! 

Det er viktig at elevene lærer å skrive bokstavene og tallene  riktig så det ikke skal bli 
tungvint for dem å skrive senere, vi øver mye på dette på skolen fortiden.  

Beintøft: disse ukene noterer vi hvem som går/sykler til skolen i fbm. Beintøft-kampanjen! 
Oppmuntrer alle til å gå eller sykle til skolen! 

Glassmonter: dette er siste uke utstillingen til 1.klasse er i glassmonteren.. siste sjans til å ta 
seg en kikk hvis du vil se :-) 

Skulle dere ha noen spørsmål eller noe annet, så ta kontakt! Hilsen Kristin. 

 

http://www.linksidene.no/vassoy
mailto:kristin.robberstad.vangen@stavangerskolen.no


 
 
 
 

Økt MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 

1.  
og 
2. 

08.40 
– 

10.10 

Norsk 
Vi synger: Kor 
Arti-sangen og a 
million dreams 
(greatest 
showman) 
 
Bokstaven J, j 
Intro J.  
Stasjoner:  
-Forme i kitt på ark 
-Salto-boka 
-Skriv 
riktig-stasjon 
-Stavespill 
 

Norsk 
Kristin 

 
Vi synger “a million 

dreams” 
 

Stasjoner:  
-skriv riktig 

-bygg bokstaver i 
lego 

-Pusle sammen ord 
-Stavespill 

 

Matematikk 
Kristin 

Martine 
 

Felles 
regneutfordringer 

UTESKOLE 
Kristin 

Osk 
 

Vi ser an været.  
Ut på tur eller 

felles utelek 
 

Naturfag 
Kristin 

Martine 
Årstidene 
Vi rydder 

glassmonteren! 

Matematikk 
Kristin  

Tor Olav 
Stasjoner: 

-Tall-memory 
-Skriv tall riktig 
-Tallinjer og kitt 

-Matche mengde og 
tall 

Kroppsøving 
Tor Olav 

 
3. 

10.25 
– 

11.10 

Som over 
(men med en just 
dance-pause!) 
 

Kroppsøving 
Christina 
Tor Olav 

 
 

Norsk 
Kristin 

Bokstavrepetisjon 
Høytlesing (ny bok) 

Musikk 
Kristin 

Martine 
Vi synger a million 
dreams og danser 

just dance 
 MAT MAT MAT MAT MAT 

 
4. 

11.50 
– 

12.35 

Matematikk 
kristin 

 
Addisjon og tallinje 

KRLE 
Kristin 

 
Respekt 

Tankekart og felles 
samtale 

Norsk 
Kristin 

 
Bokstaven F, f 

Stasjoner  

Bibliotek 
Knut  

Martine 

Matematikk 
Kristin 

Martine 
 

Repetisjon av 
ukemål 

 
5. 

12.35 
– 

13.20 

Matematikk 
Kristin 

Stasjoner 
-Addisjons-koffert 

-Tallinje-ark 
-skrive tall 

riktig-stasjon 
-Bygg tall med lego 

Engelsk 
Henriette 
Martine 

 
Fargejakt i 
biblioteket 

          “I spy……” 
 

 
Kunst og 

håndtverk 
Kristin 

 
Vi maler bakgrunn 

til kunstverk! 

Norsk 
Kristin 
Marit 

 
Vi øver på å skrive 
bokstavene riktig 

Høytlesing og 
samtale om begrep 

 

13:30 
- 
14:15 

 Samfunnsfag 
Karen og 
Martine 

Eventyr i andre 
land. 

   

 

 

 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk 

 

Salto s. 55 Leseark! Les 3 

ganger med 

voksen 

Salto s. 59  

Matematikk  

2 + 2 = _______ 

(Hopp svaret!) 

 

 

Finn 4 ting på f i 

huset. Vis til en 

voksen. 

 

3 + 4 = ______ 

(Hopp svaret!) 

Husk Leseark i lekse! Min anbefaling er å fordele de tre gangene på tre dager. 

Underskrift  

av foresatte på at 

lekser er 

gjennomført. 

    



 


