
Lassa skole, Uke 36

og 37

Informasjon til hjemmet:
Månedens

bursdagsbarn:

Takk for godt oppmøte på foreldremøtet sist uke. Presentasjonene,

både fra fellesmøtet og inne på klasserommet, ligger nå ute på

hjemmesiden. Fint om dere som ikke hadde anledning til å være på

møtene leser gjennom disse. Spør gjerne om dere lurer på noe😀

FAU-reprensentanter på 1.trinn ble:

● Erlend Tuen, far til Tobias

● Kristin Løge Aanestad, mor til Maria

● Kristoffer Nesse Gjøsund, far til William

● Marianne Rosseid Bjelland, mor til Brede RB

Klassekontakter på 1.trinn ble:

● Ingrid Gaukstad, mor til Signe

● Håvard Jensen Melstokkå, far til Håkon

★ Mandag 5.september blir det fotografering på skolen. På

1.trinn blir det trinnbilde + portrett.  Dere hjemme får tilbud om

å kjøpe bildene.

★ Vi satser på å starte opp med “Flaskeposten” i uke 36.

★ Skole/hjem: Bokstavinnlæringen uke 36 blir konsonanten Ll og vokalen

Oo. I uke 37 blir det vokalen Aa og konsonanten Mm. Fokuser godt på

den lille bokstaven og skriveretningen når leksene gjøres i Finboka.

Leseark: Viktig at det leses hver dag.  Etter hvert som de klarer

første side godt, kan de også lese det som står på baksiden. Eller at

dere leser det sammen.

★ I uke 37 skal vi være med på et prosjekt som heter”Kast ballen”. Mer

informasjon kommer.

September:

1. Frøya M.B.

13. Brede T-G.

16. Mikkel

22. Sonja

23. Luna



Ukene 36 og 37 øver vi på:

❖ Å bli kjent med en ny venn i klassen.

❖ Plass på, over, under, øverst, nederst

❖ Lytte ut lydene i ord, peke på bokstavene i ord og skrive

bokstavene til Ll, Oo, Aa og Mm.

Uke 36

På skolen 5.september - 9.september:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial

kompetanse /

Samling

Utdeling av

lekser

Matte

Norsk:

Ny bokstav:

Ll

Sosial

kompetanse /

Samling

Matte

Stasjoner

Tredeling:

gym, matte,

norsk:

ny bokstav Oo

Norsk:

Fortsette med

Oo.

Kunst &

håndverk (k&h)

Sosial

kompetanse /

Samling

Matte

Skrive i

Flaskeposten.

Stasjoner.

“Postkassen” m/

leksepermene og

Finboka samles inn.

Sosial

kompetanse /

Samling

Uteskole!

Lekser 5.september - 9.september:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 1.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden

til bokstavene.

Øveboka:

Gjør siden om Aa.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 1.

Matematikk:

Ark: Plass til venstre

Ekstra: Mønster

Leselekse:

Øv på leseark 1.

Øveboka:

Gjør siden om Mm.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Husk å få “Postkassen”

m/leksepermene og

Finboka oppi skolesekken.

Praktisk lekse: Fortell om en du har blitt kjent med.



UKE 37

På skolen 12.september - 16.september:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial

kompetanse /

Samling

Utdeling av

lekser

Matte

Norsk:

Ny bokstav:

Aa.

Sosial

kompetanse /

Samling

Matte

Stasjoner

Tredeling:

● gym

● matte

● norsk:

ny bokstav: Mm.

Norsk:

Forts. med Mm.

Kunst &

håndverk

(k&h)

Sosial

kompetanse /

Samling

Matte

Skrive i

Flaskeposten.

Stasjoner

“Postkassen” m/

leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka samles

inn.

Sosial

kompetanse /

Samling

Uteskole!

Lekser 12.september - 16.september:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 2.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden

til bokstavene.

Øveboka:

Gjør siden om Aa.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 2.

Matematikk:

Ark: Rekkefølge

Ekstra: Linjer mellom

stjernene

Leselekse:

Øv på leseark 2.

Øveboka:

Gjør siden om Mm.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Husk å få

“Postkassen”

m/leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka oppi

skolesekken.

Praktisk lekse: Sorter og rydd i lekene på rommet ditt.

Vi ønsker alle en fin uke! Hilsen oss på førstetrinnet;

Siri, Nina, Heidi og Aina


