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Uke 43 
 

Kontaktlærere: 

marit.lande@kristiansand.kommune.no  

eivind.gjerde.hansen@kristiansand.kommune.no 

 

Klassekontakter: 

Atle: atleki@hotmail.com  

Fredrik: fredriksahlander@hotmail.com 

  

Kontoret: 380 04170 

 

 

 

 

Læringsmål:                                                                                                                  

 

Timeplan:  

Info/beskjeder 

 Mange har hatt første vennegruppetreff, så flott! Barna synes dette er stor stas 

 Solholmen skole inviterer til innsamlingsaksjon torsdag 24/10 kl.17.00-19.00. Pengene skal i år gå til Care,  

dere finner informasjon om organisasjonen her: https://blimed.no/tv-aksjonen-2019/. Skolen samler inn 

fortløpende: brukte bøker, brukte klær og diverse store og små premier til «katta i sekken» og lotteri. 

Alle barna er satt opp på salgsboden vår. Sjekk tidspunkt på eget skriv for når dere skal selge klær 

 Fredag er vi inviterert på forfatterbesøk. Vi går ned til folkebiblioteket ganske kjapt etter skolestart og  tar en 

liten fruktpause på veien.  

 Utviklingssamtaler blir i uke 44 og 45. Se eget skjema. 

Hilsen Hilde, Inga, Eivind og Marit 

Lekser: 

 

Sosialt mål: Jeg tar hensyn til andre.  

Norsk: Jeg kan lage et tankekart om et tema.  

Matematikk: Jeg vet at det er 1000 gram(g) i 1 kilogram(kg). 

Engelsk: I know what to say in a shop. 

Samfunn: Jeg hjelper til med å forberede aksjonskveld. Jeg kan forklare hva vi samler inn penger til.   

KRLE: Jeg kan fortelle om hvordan hinduister lever. 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.30 Norsk Matematikk Samfunn Forberede 

aksjonskveld 

Forfatterbesøk  

m/ Rune Belsvik 

folkebiblioteket. 

Ha på klær etter 

vær og nok mat 

og drikke.  

9.25 Matematikk Samfunn 

 

Matematikk 

 Engelsk 

10:45 11.45 Spise/Storefri Spise/ Storefri Spise/Storefri Spise/ Storefri 

11.45 Stasjoner Skrivetime KRLE Forberede 

aksjonskveld Gym 

Slutt 13.30 13.15 12.30 13.15 13.15 
Leksetid 13.30-14.00   13.15-13.45  

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lese:  

Liten bok.  

Regning: 

Matteark 

Lese:  

Liten bok 

Engelsk:  

Work book side 20 

Lese:  

Liten bok 

Skrive: 

Velg ett spørsmål bak i 

liten bok, som du svarer på 

i L-boka. Husk overskrift! 

Leksefri! 

 

Ukelekse: Multi smart øving- 30 minutter i løpet av uka.  

Fokusord: likestilling, forskjellsbehandling, fattigdom, menneskerett, tv-aksjon 
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