
Mosterøy skole
Der kunnskap og trivsel gror

Uke 48 Plan for 1b
Ukedag: På skolen: Lekser:

Mandag
28. november

1. Norsk: Bokstav k og d
2. Matte: Tallene fra 0-10
3. GPT/kroppsøving: 1.- 3. trinn
4.-5. time: Uteskole
6. Flaskepost

Leselekse: s. 44 i leseboka
Les minst 3 ganger.

Tirsdag
29. november

1. Matte: Tallene fra 0-10
2. Norsk: Bokstav k og d
3. Engelsk: What is the weather
like?
4. K&H: Vi pynter pepperkaker til
adventskalenderen vår
5. Norsk: Bokstav y og h

Leselekse: s. 45 i leseboka.

Matte: s. 54 og 55

Onsdag
30. november

1.-3. time: Science Circus kommer
på besøk og skal ha show for oss.
Vi skal bl.a få være med på “Lek
med vann” der elevene utforsker
egenskaper til vann og farger.
4. Norsk: Bokstav y og h
5. Matte: Tallene fra 0-10

Leselekse: s. 48 i leseboka

Norsk: Ark i beskjedmappa

Torsdag
1. desember

1. Norsk: Bokstav k og d
2. Matte: Tallene fra 0-10
3. Fellessamling med 4. trinn

Leselekse: s. 49 i leseboka

Husk gymsko og drikkeflaske!

Fredag
2. desember

Ingvilds siste dag i klassen

1. Kroppsøving
2. Kroppsøving
3. Spill
4.-5. Kos og avslutning for Ingvild



Informasjon:
Ukens mål:
Norsk: Elevene skal lære å skrive og lese bokstav k og d. I tillegg skal elevene uttrykke
tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter.
Matte: Elevene skal kunne skrive tallene fra 0 til 10 og forstå myntenes verdi. Vi jobber
med tiervenner og andre tallvenner.
Engelsk: Elevene skal kunne snakke om været på engelsk ved å beskrive dagens vær
med frasen It is … Vi lærer ordene sunny, windy, snowy, rainy, foggy, cloudy,
thunder and lightning, a rainbow, an umbrella.
Sosial kompetanse: Takknemlighet: Det er når vi legger merke til og er glad for noe som
skjer… og sier det.

Elevene på 1. trinn skal gå i Lucia tog for de andre klassene tirsdag 13. desember. Det
hadde vært fint om elevene på forhånd (i uke 49) kunne tatt med hver sin hvite drakt. Det
kan være Luciakjole, Luciakjortel, hvit skjorte eller noen hvite klær. Legg dem gjerne i en
pose merket med navn. Skolen sørger for glitter i håret og lys. Dette har vært en tradisjon
på skolen i mange år, så hør gjerne med venner og naboer om de har noe til låns.

Fredag har Ingvild sin siste dag i klassen. Vi er
så takknemlig for at du har tilbrakt høsten
sammen med oss på 1. trinn.  Du kommer til å bli
savnet av oss alle sammen! Tusen takk for alt du
har gjort for de flotte elevene på 1. trinn! Vi
ønsker deg masse lykke til i fødselspermisjon!

Fra og med uke 49 kommer Helge Oldereide til å være lærer i klassen på fredager. Han blir
også med i klassen to timer hver mandag.

Onsdag 14. desember klokken 15.30 - 17.00 arrangerer FAU felles juleavslutning for hele
skolen i gymsalen. Alle trinnene opptrer med en sang eller dans.

Fravær: Husk å gi beskjed dersom en elev må være hjemme fra skolen. Ring skolens administrasjon
(51720300) mellom 08.00-08.45. Dersom eleven er syk over flere dager vil vi ha beskjed hver dag.

Hilsen Birgitte
birgitte.olsen@stavanger.kommune.no
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