
28. september – 2. oktober

MAN TIRS ONS TORS FRE

MEGUKE 
40

Kontakt

Ukens fokus:
• Følge beskjeder
• Sitte rolig på plassen

Ina Malin Nylend Johansen

Mob. # 90 82 31 79

E-post : 
ina.malin.skaret.nylend@tinn.kommune.no

Samling
Kalender

dagen i dag

Matte
Pluss og minus med 

tallene fra 0 – 20.

Norsk
Vi går gjennom ukens 

tekst, «Maten vår»

SFO/KULTURSKOLEN

Plantime, 1. + 2.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner.

Vi jobber med oppgaver 
som hører til ukens tekst. 

Matte
Stasjoner

Pluss og minus, oppgaver.
SFO

Engelsk
Stasjoner.

Here is my room

TURDAG

Vi går til 
uteklasserommet 

sammen med 1.trinn.

«Lyder i skogen»

K&H
Vi lager stjerner av 
kvister vi finner i 

skogen.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Vi fortsetter å jobbe 

med faktatekst og lager 
vår egen.

Gym
Utegym

Skolenstime

KRLE
Kristendom
«Skapelsen»

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner 

SFO

Matte
Stasjoner



MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
40

Les ukas tekst i 
norskmappen 3 
ganger, jeg har 

markert hvilken 
tekst du skal lese.

Les ukas tekst for 
noen hjemme, 
kanskje du kan 

lese for et søsken 
eller en bamse?

Husk å ta med deg 
klær etter vær, vi 

skal være ute hele 
dagen.

Les ukas tekst  

28. september – 2. oktober
MÅLUkas

Leksene skal gjøre til den dagen de 
står under, så lekser som står 

under tirsdag skal være ferdig til 
tirsdag, osv.

NORSK:
Jeg kan skrive en kort faktatekst. 

MATTE:
Jeg kan pluss og minus med tallene fra 0 

– 20.
ENGELSK:

Jeg kan fortelle om ting som er på
rommet mitt.



Denne uken

Uteskole på torsdag, husk gode klær og 
sitteunderlag. Vi ser selvfølgelig ann
været, skulle det bli pøsregn så finner vi 
på noe inne i stedet.

Det er SFO og kulturskole i skoletid – se 
timeplanen.

Hele skolen slutter 14.40 på fredag.

Jeg ønsker dere alle en super høstferie, 
jeg gleder meg til å se dere igjen og høre
hvordan dere har hatt det.

Vennlig hilsen…
Malin

Uken som har 
gått:

Enda en uke er forbi og nå er det bare noen få dager 
til høstferie her på skolen. Uken som har gått har 
vært veldig fin, vi har vært masse ute og hatt mye 
stasjonsundervisning. Dette fungerer veldig godt i 

klassen og elevene samarbeider fint. De er gode på å 
hjelpe hverandre. 

Det nye store i klassen er papirfly, så jeg tenker vi 
skal få til en papirfly-konkurranse i løpet av uken. 

Onsdagens opplegg omkring «vi er forskjellige» var 
veldig vellykket og elevene har laget kjempefine 

puslebrikker, bilde kommer på hjemmesiden. 

Torsdagens uteskole gikk ikke helt som ønsket da 
været virkelig ikke var på vår side. Vi laget «bålmat» 

på kjøkkenet og var inne til etter mat. Vi gikk i skogen 
etter mat og var der resten av dagen, vi samlet 
«knerten» pinner og lekte i hyttene. Elevene er 

virkelig flinke til å bygge og konstruere.

Vi fortsetter å ha fokus på å følge beskjeder og sitte 
rolig i situasjoner som krever det, den jobben vi har 
gjort til nå har hatt god effekt så jeg tenker videre 
fokus er viktig for å jobbe dette inn som rutine i 

klassen.


