
 

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 de fleste bokstavene. 

 Matematikk: 
● Jeg kan skrive tallene 1 - 10  riktig 
● Jeg kan addere sammen enkle ting under 10 
● Jeg kan kjenne igjen og navngi de geometriske formene: trekant, rektangel, kvadrat 
og sirkel.  
 Engelsk:  

● Jeg kan navn på klær. (t-shirt. pants, socks, dress, skirt, shirt, jacket) 
● Jeg kan fortelle hva jeg har på meg (med hjelp av medelever og lærer) 
Naturfag:  

Årstidene: jeg vet hva en årstid er, og hva man kan leke og gjøre på i hver årstid.  
 Samfunnsfag: 
● Jeg vet hvem kongen vår er 

● Jeg vet voksne stemmer for å bestemme hvem som skal styre landet 
 KRLE: 
● FN: jeg vet at FN står for de Forente Nasjoner og kjenner til barnekonvensjonen 

Sosialt mål:  
● Jeg kan være sint uten å gjøre noe vondt mot andre 
Underskrift: 

 
 

                                                          Informasjon 

Utviklingssamtaler: elevene har fått med seg innkalling til utviklingssamtaler i gulemappa. Fint om 
dere sender meg mail eller sms for å bekrefte at tiden dere er satt opp på passer, evt. hvem dere har 
byttet med dersom tiden ikke passer så bra. Første 10 minuttene av utviklingssamtalen er med eleven, 
og de neste 10 er uten eleven. Til utviklingssamtalen må dere ha gått gjennom vedlagt skjema om 
trivsel sammen med eleven, og ta med den til samtalen. Pga. sykdom kom ikke dette skjemaet med i 
forrige uke, men det er vedlagt denne uken!  

Soling: fram mot utviklingssamtalene vil jeg kartlegge (sole) hvor mye av det vi har holdt på med i 
norsk elevene har fått med seg og forstår. 

 Forfatteruke: denne uken har vi forfatteruke, som vil si at vi har ekstra fokus på forfattere. I klassen 
skal vi ha fokus på Roald Dahl. Derfor har vi lest “Den fantastiske mikkel rev” og skal til å begynne på 
“SVK”. Ønsker alle en god uke! Hilsen Kristin.  

 

http://www.linksidene.no/vassoy
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Økt MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
      
 

1.  
og 
2. 

08.40 
– 

10.10 

Norsk 
Kristin 
Marit 

Stasjoner: 
-Ny bokstav-app 
-Lese/kikke i bøker 
-Forme bokstaver i 
kitt i bokstavhus 
-Pusle bokstavspill 

Norsk 
Kristin 

Forfatteruke: 
-Roald Dahl 
Høytlesing ny bok: 
SVK 
mens 
elevene 
fargelegger 

Matematikk 
Kristin 
Marit 

 Stasjoner: 
-geometrispill på 
ark i par 
-geometrispill på 
iPad (salaby) 
-tangram 
 
 

UTESKOLE 
Kristin 

Osk 
 

Vi går en god tur 
uten sekker og 
matpakker. Når vi 
kommer tilbake på 
skolen koser vi oss 
med film og 
matpakkene. 

 
 

Hele skolen 
Ole Gabriel 

 
Sangsamling 

Kroppsøving 
Tor Olav 

 
3. 

10.25 
– 

11.10 

 
Alle får kikke i/lese 

i minibøker 
+soling 
Intro forfatteruke! 
(Opplegg på 
Salaby) 

Kroppsøving 
Christina 
Tor Olav 

 
 

Norsk 
Kristin 

Just dance 
 

Høytlesing i 
SVK-boka 

Teater i gymsalen 
for hele skolen!  
“Skromehjulet” 

(barnehagen 
kommer på besøk 
med teaterstykke) 

 MAT MAT MAT MAT MAT 
 

4. 
11.50 

– 
12.35 

Klassens time 
kristin 

Snakker om  
-ukens sosiale mål 

-friminuttene  
-TL-ordningen 

KRLE 
Kristin 

FN: 
barnekonvensjone

n 

Norsk 
Kristin 

Bokstavrepetisjon 
på salaby på 

“lesekoden” på 
iPadene.  

Bibliotek 
Knut 

Martine 

Matematikk 
5 min salaby i 
plenum. 
Multiboka, 
fortsette der man 
er kommet i 
geometrikapittelet.  

 
5. 

12.35 
– 

13.20 

Matematikk 
Kristin 

 
Geometri intro:  
-felles samtale om 
former 
-geometrispill på 
salaby 
geometriske 
former i rommet? 
 

Engelsk 
Henriette 
Martine 

 
Klær 

Observasjonslek 
Beskrive sine egne 

klær 

 
Kunst og Håndverk 
 
“Bak paraplyen” 
-male paraply etter 
fargesirkelen  
-Ta bilde av seg 
selv 
-Klippe ut 
bakgrunn i 
avispapir 

Norsk 
Kristin 
Marit 

-oppsummering 
geometri. 
-bli enige om 
geometriske 
adjektiv to og to 
-adjektivfortelling 
med geometriske 
former. 

 

13:30 
- 
14:15 

 
 

Samfunnsfag 
Karen og Martine 

Hvem bestemmer i 
Norge? 

   

 

 

 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til 

fredag 

Norsk 

 

Leseark  15 min på 

lesekoden (app) 

 

Matematikk  Finn geometriske former 

hjemme og vis voksen: kvadrat, 

rektangel, trekant, sirkel.  

   

Husk Lade iPaden hver dag (dersom det trengs,  100% på batteriet hver morgen) 

Fyll inn skjemaet om elevtrivsel under på arket! 

Underskrift  

av foresatte på at 

lekser er gjennomført. 

 

 

  

   

 


