
 

UKE 34 1. TRINN FLEKKERØY SKOLE Våre barn forandrer verden 

 BESKJEDER BURSDAGER 

 

 
● Torsdag skal vi på teaterforestilling i gymsalen. Den heter 

“Rundt og rundt” og er sponset av Avfall Sør.  

HIPP HURRA FOR 
 
SYNNE       26. 

     

LÆRINGSMÅL Norsk Matematikk Sosialt mål Regle  

 

JEG  KAN  KJENNE 

IGJEN,  SKRIVE,  HØRE 

OG  SI  BOKSTAVEN 

OG  LYDEN  I 

JEG VET HVA  

SORTERE ER. 

 
 

JEG PRØVER Å LÆRE 
NAVNENE PÅ DE 
ANDRE I GRUPPEN 
MIN. 
 
 

DEN FØRSTE LILLE GRISEN FIKK LOV Å GÅ PÅ ISEN 
DEN ANDRE LILLE GRISEN FIKK LESE I AVISEN 

DEN TREDJE LILLE GRISEN FIKK SLÅTT AV LITT PÅ PRISEN 
DEN FJERDE LILLE GRISEN FIKK JAKKA TIL POLISEN 
DEN FEMTE LILLE GRISEN FIKK BARE SLUTTE VISEN 

OG VISEN SLUTTER HER - OG DERFOR KAN HAN IKKE BLI 
NO` STØRRE ENN HAN ER. 

     

LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 

ZEPPELIN: 
RØDE OPPGAVER SIDE 

10, 11 OG 12 
EKSTRA: 

RØDE OPPGAVER SIDE 
13 

ENGELSK: 
Øv på frasene 

HELLO, MY NAME IS… 
(HALLO, JEG HETER...) 
WHAT’S YOUR NAME? 

(HVA HETER DU) 

ZEPPELIN: 
RØDE OPPGAVER SIDE 

14 

EKSTRA: 

RØD OG GUL 

OPPGAVE SIDE 15 

OPPGAVEARK: 
MATTE 

 



TIMEPLAN Mandag (08.30 - 13.30) Tirsdag (08.30 - 13.30) Onsdag (08.30 - 13.00) Torsdag (08.30 - 13.30) Fredag (08.30 - 13:00) 

Før lunsj Morgensamling 
Kontaktlærergrupper: 
Bokstaven I 
Bli kjent 
Sommerlekse 
Frukt + høytlesing 
Friminutt 
Bokstavhefte 

Morgensamling 
3 - deling: 
Norsk-Matte-Engelsk 
 
Frukt + høytlesing 
 
3-deling fortsetter 

Morgensamling 
Kontaktlærergrupper: 
Stor og liten I i 
Bli kjent 
Sommerlekse 
Frukt + høytlesing 
Friminutt 
Arbeidsbok 

Morgensamling 
3-deling:  
Norsk / Gym / Nat  
 
Frukt + høytlesing 
 
3-deling fortsetter 
 
 
Forestillingen “Rundt og 
rundt”  

Morgensamling 
 
Mappe 
Gjøre ferdig! 
 
Frukt + ukeslutt 
 
Tur 

Etter lunsj Utelek 
RLE / Innelek 
 
 
 
Samling 

Utelek 
K&H / Samf 
 
 
 
Samling 

Utelek 
Matte 
 
Samling 
 
 

i gymsalen kl.11  
 
Utelek 
Norsk 
 
Samling 

Tur 
 
 
Samling 

1.trinn: Epost voksne 1.trinn: Skolen: 

flekkeroyskole2011@gmail.com 
 
Telefon arbeidsrom 1. trinn:  
38 12 72 26 
 

hege.johanne.richardsen@kristiansand.kommune.no 
kjetil.domaas.pedersen@kristiansand.kommune.no 
torhild.nilsson.moe@kristiansand.kommune.no 
anne.grete.birkeland@kristiansand.kommune.no 
berit.guttormsen@kristiansand.kommune.no 
jorunn.hageland.tonnessen@kristiansand.kommune 

Flekkerøy skole  
Sildenestangen 50  
4625 Flekkerøy 
Telefon administrasjon:  
38 12 72 20 
flekkeroy.skole@kristiansand.kommune.no 
www.minskole.no/flekkeroy 

 

Tema NaSa: Tema Norsk: Tema Matematikk: Tema Engelsk: Tema KRLE: 

 
 
Familien 

Bokstav / lyd: I i  

Språklek: Lyder 

Begreper: Rett linje, nedover, 
bortover 

Sortere  
 
Hilsefraser, mitt og ditt navn. 

Etikk og filosofi: Hvem er jeg? 

mailto:flekkeroyskole2010@gmail.com
http://www.minskole.no/flekkeroy


  


