
 

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

  Denne uken skal vi lære om: 

Norsk: 
● Lese og skrive korte ord med små bokstaver.  

● Skrive til/fra lapper.  

 Matematikk: 
● Addisjon: jeg kan regne med tallene 1-10! 
● Subtraksjon: jeg kan regne med tallene 1-10! 
● Vi øver på klokka!  
 Engelsk:  

● Jeg kan ord om jul; Christmas, Santa, bells, reindeer, gingerbread and stocking. 
Naturfag:  

Årstiden vinter 
 KRLE: 

● Jeg bruker ikke banneord 
Sosialt mål:  
● Jeg bruker ikke banneord 
Underskrift: 
 

  
 Informasjon 

Hei alle! Nå er det siste uke før førsteklassingene sin aller første jul som skolebarn! Denne 
uken vil julekos og juleglede være i hovedfokus i klasserommet, i tillegg til økt fokus på lese- 
og skriveferdigheter. 

Hele forrige uke var jeg hjemme med sykdom, men nå er jeg frisk og rask og klar for siste 
uke med smågullene før juleferien!  

På fredag er siste skoledag, og da er foresatte velkommen til å komme og være med på 
morgensamlingen. Alle klassene skal opptre med et innslag, førsteklasse skal opptre med 
sangen “little snowflake”. Etter lillefri blir det juletregang i gymsalen, skoledagen er ferdig kl 
12:00! GOD JUL!  

Til slutt vil jeg ønske alle barn og alle foreldre en gledelig jul, jeg ser fram til å se dere alle 
igjen på nyåret!  

Gode juleønsker fra Kristin! 

 

http://www.linksidene.no/vassoy


 
 
 
 
 
 

Økt MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 

1.  
og 
2. 

08.40 
– 

10.10 

Norsk 
Kristin 

  
Adventsmorgen 
-julesang 
-lese litt i julebok 
-øve på å skrive til 
og fra lapper! 
-jobbe i julehefte 

Norsk 
Kristin 

Frokostblanding - 
alfabet! Skriv et 
ord med nesquick 
bokstaver, skriv 
det inn i 
skoleskrift. Dersom 
det er et ordentlig 
ord kan du spise 
det! 

Matematikk 
Kristin 

 
Stasjoner: 
-juleheftet 
-klokka/app 
(+grapho game) 
-candy cane 
stasjon 
 

TURDAG 
Kristin 

Martine 
 

Vi går tur på øya og 
avslutter med 
julefilm og julekos i 
klasserommet!  

Felles 
juleavslutning i 

gymsalen!  
 

Underholdningsinn
slag fra alle klasser. 

 

 

 
3. 

10.25 
– 

11.10 

Klassens time 
Kristin 

Ny ukeplan og litt 
div info og lek 

Kristin 
 
Snøkrystaller 
Juleheftet 

Norsk 
Kristin 

Julebok + julekos 
fra klassekassen 

Gang rundt 
juletreet! 

 MAT MAT MAT MAT MAT 
 

4. 
11.50 

– 
12.35 

Matematikk 
Kristin 

Stasjoner: 
 -Lær klokka ipad 

- Juleheftet 
-Mattememory 
-Candy cane 
matematikk-stiges
pill 

KRLE 
Kristin 

 
Høytlesing fra 
julebok + julekos 
fra klassekassen 

Norsk 
Kristin 

 
Synge little 
snowflake 
 
Bokstavrepetisjon 
(graphogame) 

Norsk 
Kristin 

 
Konsert i 
gymsalen! 3.klasse 
spiller 
korpsinstrument! 
 
 

 Elevene slutter 
12.00 i dag! 
 GOD JUL! 

 
5. 

12.35 
– 

13.20 

Matematikk 
Kristin 

 
som over.  

Engelsk 
Henriette 

Christmas words 

KUH 
Kristin 

Fargelegge 
juletegninger 

Norsk 
Kristin 

Lage julekort/ 
til-fra lapper 

 

13:30 
- 
14:15 

 Samfunnsfag 
Karen 

sosialt mål for 
måneden: kart og 
juletradisjoner i 
andre land med 

fokus på Australia 

   

 

 

 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lekse Øve på “little 

snowflake” 

 

Gjør to valgfrie 

sider i juleheftet 

Ti minutter på 

“lær 

klokka”-appen 

Øve på “little 

snowflake” 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=tbbKjDjMDok 

 LEKSEFRI! God 

jul!  

Godhetskalender 

 

Gjør du godt for 

andre får du det 

godt i hjertet <3 

 Tørk støv 

hjemme  

Ring til- eller 

besøk en av 

besteforeldrene 

dine.  

Gi en voksen i 

familien litt 

nakke/rygg-massa

sje 

Si “god jul” til fem 

folk du møter på 

gaten.  

Husk Snakk litt med ditt barn om ukens sosiale mål + sørg for batteri på iPad. 

Underskrift  

av foresatte på at 

lekser er 

 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok
https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok
https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok


gjennomført. 

 


