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Uke 38 MANDAG  TIRSDAG ONSDAG  TORSDAG FREDAG 

1.time 
Kl. 08.25 

 

Norsk 

Dagen i dag 
 “Jeg kan” s. 14-21 

Norsk  
 Dagen i dag 
 “Jeg kan” s. 14-21 
 

Norsk 
Dagen i dag 
 “Jeg kan” s. 14-21 

 

Norsk 
Dagen i dag 
 “Jeg kan” s. 14-21 

 
 

Norsk 
Diktat 
 
Øve på penskrift/bokstavhus 

09.30 - 09.45      
2.time 

Kl..09:45 
Norsk 

Gjennomgang av ukas 

leselekse  

Matematikk 
Tallene til 40 
Elevbok s. 6-13 

Matematikk 
Tallene til 40 
Multi smart øving 

 

 
Gym / Tur 
Vi går på tur og samler 
blad til kunst og 
håndverk. 
 

 
Sitteunderlag og godt med 
mat og drikke. 

   Engelsk 

Back to school 

skolestudio 

10.40 – 11.05 Vi spiser matpakke                                                              Oppdrag:   

3.time 
Kl. 11:30 

Matematikk 
Tallene til 40 
Elevbok s. 6-13 
 

 

Naturfag/samfunnsfag 
 

Brannvernuka 

https://tv.nrk.no/serie/bjoernis/

sesong/2/episode/1/avspiller  

Krle 
 
Etikk og filosofi 
Salaby 

K&H 
 Høstbilde med blad fra tur 

12:35 - 12:45   

4.time 
1.-4. klasse: 
12:45-13:15  

Kroppsøving/utelek 
  
Utelek  

Naturfag/samfunnsfag 
Fortsetter fra forrige time. 

Musikk 

 

K&H 

Bokmerke 

 
 

 

Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag Ukeslekse 
Les salto stjerne s.18 til du kan 
det. 
 
Skriv øveord i lekseboka 

Les og forstå s. 14 i Salto 
arbeidsbok. Snakk om innholdet. 
 
Øv på øveordene hver dag. 

Multi smart øving i 15 minutter 
 
 

Øv på øveordene hver dag. 

Les og forstå s. 14 i Salto 
arbeidsbok. + svar på spørsmål 1, 
2 og 3. 

 
Øv på øveordene hver dag. 

Husk å 
lade Ipad. 
 Minst 50% 

 

Sjekke sekk og lekser Sjekke sekk og lekser Sjekke sekk og lekser Sjekke sekk og lekser  

 
 
 
 
 

https://tv.nrk.no/serie/bjoernis/sesong/2/episode/1/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/bjoernis/sesong/2/episode/1/avspiller
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Ukas sosiale mål Periodens mål i norsk Periodens mål i matematikk  Periodens mål i engelsk 
 
Vi sier hei, og takk! 
 
 

Plassere bokstaver i bokstavhus Kunne tallrekken opp til 40   Kjenne igjen transparente ord i 
myldrebildet.  
Engelske sanger 

 
 

Informasjon                                                                                                      

  

Hei. 

Takk for fine høstmøter        

 

Denne uken er det nasjonal brannvernuke. Vi har fokus på 

brannvern på skolen og hjemme.  

 

 

Brannøvelse i hjemmet 
Øvelse gjør mester! Vi anbefaler alle å ha brannøvelse hjemme 1-2 ganger i året. 
Slik øker du sjansen for å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge hvis det 
brenner. 

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-

hjemmet/brannovelse-i-hjemmet/  

 

Nina og Ingrid 
 

 
 Norske øveord            
                
dette 

dem 
du 

hun 
jeg 

 

 

 

 

 

Skolemelk bestilles på: www.skolelyst.no  

 

Gode hjelpere 

2A: Lisa og Eiril 

2B: Molly og Annabelle 

Kontaktlærere: 

2A: Nina Alvheim Olsen       Nina.Alvheim-Olsen@kristiansund.kommune.no  

2B: Ingrid Marsteen             Ingrid.Marsteen@kristiansund.kommune.no  

Andre lærere og assistenter på trinnet: 

Ingebjørg Frey, Vedrana Kazazic og Galina Pancharevska 
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