
Lassa skole, Uke 40

og 42

Informasjon til hjemmet:
Månedens

bursdagsbarn:

Det har vært kjekke balltreningsuker. Vi har kastet og

stusset baller til hverandre i 3 uker i friminutt og i gymmen.

Aktivitetsdagen var en suksess. For noen flinke 7.klassinger og faddere,

alle 1.klassinger ble så i godt varetatt.

Så:

★ Torsdag 06.10 skal hele 1.trinnet ned til Stavanger konserthus for å

høre Stavanger Symfoniorkester spille til barnefilmen Tottori. Vi skal

ta bussen, og må derfor be at alle elevene møter utenfor skolen

kl.08:15 denne dagen. Elevene trenger bare matpakke og drikkeflaske,

husk å fylle vannflasken. De som skal ha melk og frukt får det.

★ I Skole/hjem: Bokstavinnlæringen uke 40 blir det repetisjon av

bokstavene vi har lært til nå. I uke 42 blir det Ff og Åå.

Leseark: Les hver dag.

★ Uke 41: 🍁🍂EN RIKTIG GOD HØSTFERIE TIL DERE ALLE🍁🍂

★ Det blir forberedte utviklingssamtaler i uke 43.  Sjekk Postkassen for

samtaleskjema og tidspunkt for samtalen deres.  Samtaleskjemaet bes

sendt tilbake i Postkassen torsdag, 6.10.

★ Det blir bytting av gruppene i sol -og månerommene i uke 44.

Oktober:

2. Halvar

5. Christopher

9. Frøya Lea

18. Saga

Ukene 40 og 42 øver vi på:

❖ jeg kan dele med andre og spørre om å låne av hverandre

❖ tall og mengder og begreper; størst antall, minst antall

❖ Uke 40 blir også repetisjonsuke av bokstavene vi har lært.

❖ Uke 42: Lytte ut lydene i ord, peke på bokstavene i ord og skrive bokstavene



til Ff og Åå.

Uke 40

På skolen 3.oktober - 7.oktober:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial

kompetanse /

Samling

Utdeling av

lekser

Matte

Norsk:

Repetisjon

Sosial

kompetanse /

Samling

Matte

Stasjoner

Høyde/vekt måling

av elevene i Måne.

Tredeling:

gym, matte,

norsk:

repetisjon

Norsk:

repetisjon

Kunst &

håndverk (k&h)

Stavanger

konserthus

Tottori

“Postkassen” m/

leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka samles inn.

Sosial

kompetanse /

Samling

Vi har

sangsamling for

andre trinn i

mediateket.

Skrive i

Flaskeposten.

Uteskole!

Lekser 3.oktober - 7.oktober:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 5.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden

til bokstavene.

Finboka:

Gjør halve siden.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 5.

Matematikk:

Ark:  Mengder og tall

Leselekse:

Øv på leseark 5.

Finboka:

Gjør resten av siden.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Husk å få “Postkassen”

m/leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka oppi

skolesekken.

Praktisk lekse: Fortell om minst en kjekk ting du har gjort på skolen denne uka.



UKE 42

På skolen 17.oktober - 21.oktober:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial

kompetanse /

Samling

Utdeling av

lekser

Matte

Norsk:

Ny bokstav Ff.

Sosial

kompetanse /

Samling

Matte

Stasjoner

Tredeling:

● gym

● matte

● norsk:

Ny bokstav Åå.

Norsk:

Fortsette med

Åå.

K&H:

Høyde/vekt måling av

elevene i Sol.

Sosial

kompetanse /

Samling

Matte

Skrive i

Flaskeposten.

Stasjoner

“Postkassen” m/

leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka samles

inn.

Sosial

kompetanse /

Samling

Uteskole!

Lekser 17.oktober - 21.oktober:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 6.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden

til bokstavene.

Finboka:

Gjør siden om Ff.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 6.

Matematikk:

Ark: Mengder og tall

Leselekse:

Øv på leseark 6.

Finboka:

Gjør siden om Åå.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Husk å få

“Postkassen”

m/leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka oppi

skolesekken.

Praktisk lekse: Husk å si god morgen til de du bor sammen med.

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

Siri, Nina, Heidi og Aina


