Ukeplan for uke 37 og 38
Planleggingsdag fredag 20.

Damms leseunivers

Vi minner om planleggingsdag

Når det gjelder leseleksen i

både for skolen og SFO fredag

leseuniverset, så ligger det ved en
leselogg. Der har dere mulighet til å
skrive litt om hvordan lesingen går.

den 20.september.

tid

mandag

tirsdag

8:10-9:40

Musikk
Norsk

Kunst og
Håndverk

9:55-10:40

Matte

Stasjonsarbeid
med ulike
oppgaver
Friminutt 9:40-9:55
SFO - LEK
Stasjoner

Mat ca. 10:40-11:05
11:45-12:45
Norsk
Norsk
Frim. 12:45-12:55

12:55-13:55

onsdag

Matte

Torsdag
(ofte på tur)
NaSa

fredag

Matte

A Eng/
B KRLE

Norsk

Garderobe og storefri 11:05-11:45
Stasjoner
Norsk
GYM
Friminutt 12:45-12:55
SFO - LEK
A KRLE /
B Eng

Den kulturelle skolesekken: Rjukanbanen blir til
Tirsdag 10.september skal vi opp til Rjukan stasjon.
Vi skal være ute hele skoledagen.

Vikar i a-klassen

En del av aktiviteten foregår i en sandkasse, hvor

Elin skal ha fri onsdag-fredag i uke 47.

elevene skal være med å bygge Rjukan.

Det blir satt inn vikar disse dagene.

Ta med niste, og ta på tøy som kan bli skittent.
I uke 38 skal vi jobbe med epler.
OBS! Det er meldt regn
hele dagen tirsdag.
Elevrådsmøter
Det blir holdt elevrådsmøter en gang i måneden på
Rjukan barneskole. Her har elevene mulighet til å
komme med ulike innspill som drøftes videre.
Elevrådsrepresentanter er:


Leo i a-klassen

Liana er vara



Niklas i b-klassen

Selma er vara

Vi skal utforske på ulikt vis, og bruker skriving,
lesing, samtaler, kunst og håndverk og
matlaging i arbeidet med temaet.

Fag

Fokusområde

Norsk

Diftonger

Målet er at elevene skal
kunne:





Matematikk

Noe repetisjon av grunnleggende
tall- og mengdebegreper.




Engelsk

Farm animals

Forklare hva en diftong er
Nevne de fem viktigste
diftongene i norsk språk
(ai, ei, au, øy og oi)
Gi eksempler på ord som
skrives med diftong
Finne tallvenner og
tiervenner
Bruke >,< og = til å

sammenligne mengder.
 Plassere tallene til 20 i
riktig rekkefølge på tallinja.
•Kunne spørre på engelsk om
antall dyr av hvert slag og svare på
hvor mange dyr det er.
• Bli kjent med hvordan en
uttrykker entall og flertall på engelsk

Natur og
samfunn.

Rjukan blir til.




Epler

Kjenne til hvordan
Rjukansamfunnet oppstod.
Studere og utforske på
ulike måter og med flere
sanser.

