
 

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 skrive og lese korte ord (sol, is, snø, rev osv..) 

 Matematikk: 
● Jeg kan kjenne igjen og navngi de geometriske formene: trekant, rektangel, kvadrat 
og sirkel.  
 Engelsk:  

● Jeg kan navn på kroppsdeler. 
Naturfag:  

Årstidene: jeg vet hva en årstid er, og hva man kan leke og gjøre på i hver årstid.  
 Samfunnsfag: 
● ukens sosiale mål: Jeg kan være sint uten å gjøre noe vondt mot andre 

 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 

Fri på fredag: På fredag er det planleggingsdag, og vi som jobber på skolen har reist til København! 

Utviklingssamtaler: Mandag og onsdag er det utviklingssamtaler. 

 
Økt MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

      
 

1.  
og 
2. 

08.40 
– 

10.10 

Norsk 
Kristin 
Marit 

Jeg kan skrive 
korte ord: 
Oppgaveark: øv på 

Norsk 
Kristin 

-Fortsette på 
skriveark 
 
- skrive ønskeliste 

Matematikk 
Kristin 
Marit 

  
-Rygg mot rygg 
-geometribingo 

UTESKOLE 
Kristin 

Osk 
 

Vi går en god tur 
uten sekker og 

FRI 

FRI 

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


å skrive korte ord 
 
 

på skoleskrift-app 
-skrive ønskelisten 
over i tegneboka 

-geometri på hvert 
sitt white board 
 
 

matpakker. Når vi 
kommer tilbake på 
skolen koser vi oss 
med film og 
matpakkene. 

 
 

 
3. 

10.25 
– 

11.10 

Klassens time 
kristin 

Snakker om 
friminutt: hva 

likere vi å gjøre på? 

Kroppsøving 
Christina 
Tor Olav 

 
 

Norsk 
Kristin 

Just dance 
 

Høytlesing i 
SVK-boka 

FRI 

 MAT MAT MAT MAT MAT 
 

4. 
11.50 

– 
12.35 

Matematikk 
Kristin 

Geometri:  
-Min hatt den har 
tre kanter 
-Rygg mot rygg; 
hvilken form 
tegner jeg? 

KRLE 
Kristin 

 
Verdenssamfunnet. 

Mange land og 
mange måter å leve 

på 

Norsk 
Kristin 

Bokstavrepetisjon 
på salaby på 

“lesekoden” på 
iPadene.  

Bibliotek 
Knut 

Martine 

FRI 

 
5. 

12.35 
– 

13.20 

Matematikk 
Kristin 

-just dance 
-Geometri-uro! 
Vi lager uro til 
vinduene av 
geometriske 
figurer.  
 

Engelsk 
Henriette 
Martine 

 
Dukker 

Body 

 
Kunst og Håndverk 
 
Fortsette på 
kunstverket 
“Bak paraplyen” 
-velge arkfarge, 
klippe ut avispapir, 
lime på avis, kropp 
og paraply 

Norsk 
Kristin 
Marit 

-Regne med 
geometri på 
whiteboard:  
-tegn 4 trekanter 
-tegn 2 sirkler 
-tegn 2 + 3 
kvadrater 
 

FRI 

13:30 
- 
14:15 

 
 

Samfunnsfag 
Karen og Martine 

ukens sosiale 

mål: Jeg kan 

være sint uten 

å gjøre noe 

vondt mot 

andre 

   

 

 

 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til 

fredag 

Norsk 

 

Leseark  15 min på 

lesekoden (app) 

 

Matematikk  Tegn en snømann  bakpå 

ukeplanen med kvadrat som 

kropp, sirkel som hode og 

rektangel som hatt. Du kan 

tegne mer på snømannen, men 

alt må være geometriske 

figurer! 

   

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. 

 

 

  

   

 


