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Kontaktlærere:  

karianne.pedersen@kristiansand.kommune.no  

karianne.svestad.velken@kristiansand.kommune.no 

Klassekontakter: 

ingfrid_k@hotmail.com (mor til Embla) 

narve@me.com    (far til Ino) 

 

Kontoret: 380 04170 

 

 

Sosialt mål:  

 

Læringsmål:                                                                                                             

 

 

 

● Vi gleder oss til å møte så mange som mulig på aksjonskvelden. Husk å komme til 

boksekastingen når det er din/ditt barns tur.  Skolen samler inn: brukte bøker, brukte 

klær og diverse store og små premier til «katta i sekken» og lotteri. Bare å levere om 

dere har noe helt frem til torsdag  

NB!!! Husk å stille i boksekastinga når det er deres tur. Oversikt over 

grupper og tidspunkt har dere fått i mappa tidligere.  

● Alle elevene må ha innesko og et sett med skiftetøy som skal ligge i hylla.  
 

Hilsen Ingebjørg, Karianne og Karianne 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Leselekse: Les s. 62 sammen med 

en voksen. Gjør oppgavene med rød 

prikk muntlig (ekstra: blå og gul). 

Norsk: Skriv bokstaven Øø så pent 

du kan i ABC-boka, Tegn eller klipp 

ut ting som starter med lyden Øø 

 Leselekse: Les s. 63 sammen med en 

voksen. Gjør oppgavene med rød 

prikk muntlig (ekstra: gul prikk) 

Norsk: Skriv bokstaven Mm så pent 

du kan i ABC-boka, Tegn eller klipp 

ut ting som starter med lyden Mm 

 

Ukelekse: Øv på alle lydene vi har lært: i, s, v, l, a, e, r, t, o, n, f, å, ø, m 

Kan du sette lydene sammen og lese ord?  eks: v i  s  -  l e s  - r e v – f a t – mat - løve 

Ord og uttrykk på engelsk: an eye (et øye) a foot (en fot) a hand (en hånd) a head (et hode) a leg 
(et ben) an arm (en arm) 

Jeg rekker opp hånda og venter på tur. 

Norsk: Jeg skriver, sier lydene og kjenner igjen bokstavene: Øø og Mm. 

Matematikk: Jeg kjenner igjen, og kan navnet på disse geometriske figurene: sirkel, trekant, firkant 

(gjerne kvadrat og rektangel),  

Engelsk: Jeg kan navnet på ulike kroppsdeler. Jeg kan bruke frasen ”I have a/an…” (se øveord under) 

Samfunnsfag: Jeg kan fortelle om hvorfor vi samler inn penger til årets TV-aksjon. (Se rød ramme over) 

Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.30  Ny lyd: Øø  Samfunnsfag   Ny lyd : Mm  Matematikk Kor 

9.25 Uteskole: 

Tur i nabolaget 
 

Stasjoner Stasjoner Matematikk 

        

          Bibliotek 

Stasjoner 

10.45-

11.45 

Mat/Storefri Mat/Storefri Mat/Storefri Mat og storefri 

11.45- Engelsk 

 

                 Spill  

 Samfunnsfag Stasjoner K&H 

Norsk  Lek 

Slutt 13.30 13.15 12.30 13.15 13.15 

CARE jobber for at fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare 

områder skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få 

sin stemme hørt i samfunnet. CARE mener at likestilling både er et viktig 

mål i seg selv, og den mest effektive måten å redusere fattigdom på. 
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