
PRAKTISK I 1.KLASSE
2022 - 2023



KLÆR
• Skiftekasse i gangen

- passe på å fylle opp
• Ikke for mye hengende på kroken

• Innesko / gymsko
- lurt å bruke samme sko
- type joggesko med borrelås

• Myke klær den dagen det er gym (onsdag)

• Navn på ALT



• Regnklær

• Uteskole (fredag)
- være godt kledd, regntøy
- sitteunderlag

- drikkeflaske og ekstra skive i matpakken

• Siden SFO er i Ynglingen så må elevene ha regntøy og 
innesko begge steder.



MAT OG DRIKKE
• Melk

- bestille så snart som mulig, elevene husker ikke selv hvilken melk de skal ha
• Frukt  -  bestille på nett

• Vannflasker  (ha gjerne en vannflaske med navn på stående i 
                           klasserommet. Vi har ikke drikkebeger. )

• Sunn og god matpakke
- kjeks og godsaker på spesielle dager

• Elevene spiser den maten de selv har med
- kan fort bli misunnelse når bare noen få får.



• Lese sammen

• Lese litt etter eleven

• Peke på ord i teksten og be de lese ordet

• Lese fra slutten av teksten og framover

• La eleven gjenfortelle det som er lest

• Stille spørsmål til teksten

• Snakke om bilder

Hvordan lese med eleven?



• Postkassen
- tømmes hjemme i løpet av uken
- alt blir lagt oppi denne
- leveres ut mandag og samles inn torsdag
- denne gangen noe som skal fylles ut og leveres inn  

• Leksepermer  (samles inn på torsdag i Postkassen)
- skal inneholde lekser   (kan godt tømme den innimellom)
- sjekke elevenes lekser før de leveres inn

Diverse:



• Hjemmesiden     Lassa skole
- husk å abonnere

- ukeplanen blir lagt ut på nettet i slutten av uken.

• Fravær  /  fri
- gi oss beskjed på SMS om morgenen FØR kl. 08.15 hvis eleven er syk  

       (hvis ikke blir de etterlyst)
- ved lege/tannlegebesøk er det viktig å gi oss beskjed så snart som mulig på mail
- lærer kan gi permisjon en dag
- permisjon mer enn en dag skal søkes på skjema  (ligger på hjemmesiden,  sendes til rektor)

• Toaletter
- alle skal sitte på doen  (også guttene)

https://www.minskole.no/lassa/seksjon/91


• Skolens kjøreregler
- gå inn på hjemmesiden og les reglene
- mobil / smartklokker skal være avslått og ligge i sekken 

       i skoletiden   (ikke skolemodus)
       vi tar kontakt med hjemmet om det skulle være noe

• Start og slutt på skoledagen
- dørene til skolen åpnes kl. 08:15
- elevene går fra SFO kl. 08:15
- skolen starter kl. 08.30
- SFO kommer kl. 13.05, skriver inn eller sender hjem

    - skolen slutter kl. 13.10 hver dag

Det sosiale blant elevene starter med en gang de kommer på skolen.  
Lurt å komme kl. 08.15 hvis de ikke allerede er på SFO.



● lese ukeplanen hver uke
● hjelpe eleven med lekser

- leselekser (leseark/bok)
- skrivelekser

        - regnelekser

● elevene bør ikke ha med leker de er redd for.
Ikke ha med leker som kan/skal gis til andre.  Eks. kort

       



Lek,  mye lek

- styrt lek
- fri lek
- lære forskjellige leker

LEK = LÆRING
Hva har du gjort i dag på skolen?    Svar:  Jeg har lekt hele dagen.



• Ta kontakt hvis det er noe eller noe dere lurer på

• Sjekk adresselisten (ligger i Postkassen)
- gi beskjed hvis noe er feil eller mangler
- gi beskjed hvis noe blir forandret i løpet av året

• “Bli kjent samtale” i løpet av de første ukene

• Foreldremøte 31.august kl. 18.00.

Tlf. og meldinger.
Hele denne PowerPointen 
blir lagt på  hjemmesiden til 
1.klasse


