
12. – 16. oktober

MAN TIRS ONS TORS FRE

MEGUKE 
42

Kontakt

Jeg kan:
• Komme stille inn i klasserommet
• Følge lærerens beskjeder
• Rekke opp hånda

Ina Malin Nylend Johansen

Mob. # 90 82 31 79

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

Samling
Kalender

dagen i dag

Matte
Mattespiralen.

Norsk
Vi går gjennom ukens 
tekst, «Lyden beveger

seg»

SFO/KULTURSKOLEN

Plantime, 1. + 2.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner.

Vi jobber med oppgaver 
som hører til ukens tekst. 

Matte
Stasjoner

Mattespiralen.
SFO

Engelsk
Stasjoner.

Here is my room

TURDAG

Vi går til 
uteklasserommet 

sammen med 1.trinn.
Vi fyrer bål.

«Lyder i skogen»

K&H
Vi lager stjerner av 
kvister vi finner i 

skogen.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Vi lager høstsang

Gym
Utegym

Skolenstime
Skuespill

KRLE
Kristendom
«Skapelsen»

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner 

Vokaler og konsonanter

SFO

Matte
Stasjoner

Mattespiralen
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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  

12. – 16. 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. Bålmat er lov denne
gangen. Vi fortsetter opplegget om lyder 
i skogen, da det ble litt amputert uken 
før høstferien.

Det er SFO og kulturskole i skoletid – se 
timeplanen.

Hele skolen slutter 14.40 på fredag.

Vennlig hilsen…
Malin

Ukebrev:

Jeg håper alle har hatt en flott høstferie med kos og 
gode opplevelser. Høstferien er over for denne gang, 
dagene blir mørkere og været er kaldere. Fremover 

blir det enda viktigere med gode klær til friminutt og 
uteskole. Denne uken håper jeg vi får til å fyre bål på 
uteskole, elevene kan gjerne ta med bålmat denne 
dagen. Vi jobber mye med sosialt miljø i klassen og 
rutiner, dette har vi gjort siden skolestart. Det har 

hatt god effekt, men jeg ser fortsatt at vi trenger mye 
øving på området, derfor har jeg rådført meg med 
noen kollegaer og fått tips om opplegget «jeg kan» 

fra teaching funtastic, dette tar vi i bruk denne uken. 
Jeg kommer til å ha fokus på 3 områder i uken, 

dersom målene ikke blir oppnådd en uke, så 
overfører jeg de til neste uke. Jeg håper dette skal bli 
positivt for elevene og føre til økt mestringsfølelse. 

Målene står på ukeplanen, de skal henge i 
klasserommet og ved oppnådd mål får elevene et lite 

kort som de kan henge på en nøkkelring på sekken 
sin, slik at de kan samle kort og vise frem hjemme. 
Jeg setter veldig pris på om dere kanskje kan prate 

litt ekstra om målene hjemme også. 

Ha en flott første uke etter ferie.


