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Kontakt

Jeg kan:
• Rekke opp hånda
• Sitte på plassen min
• Bruke innesko

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, «vann er overalt»

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

Natur og samfunnsfag
Plast i havet

TURDAG

Vi går til 
uteklasserommet 

sammen med 1.trinn.
Vi fyrer bål.

«Plast i naturen»

K&H
Vi samler materialer 

til prosjekt plast.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Diftonger, hva er det?

Gym
Innegym, ballspill

Skolenstime
Skuespill

Natur og samfunnsfag
Plast i havet

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner 

Vokaler og konsonanter
diftonger

SFO

Natur og samfunnsfag/ 
K&H

Plast i havet
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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  

26. – 30. 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 litt om diftonger

MATTE:
Jeg kan telle med toere og tiere opp til 50

ENGELSK:
Jeg kan hilse og fortelle hvem jeg er.



Denne uken

Uteskole på torsdag, husk gode klær og 
sitteunderlag. Bålmat er lov denne 
gangen.

Det er SFO og kulturskole i skoletid – se 
timeplanen.

Hele skolen slutter 14.40 på fredag.

Vennlig hilsen…
Malin

Ukebrev:

Ny uke, nye muligheter som det så fint heter. Denne 
uken starter jeg opp med elevsamtaler, det kommer 
et skjema med tider for utviklingssamtaler i starten 

av uken.

Vi jobber med mattespiralen, dette er et 
repetisjonsopplegg som går på tidligere temaer og i 

engelsk repeterer vi hvordan vi hilser og introduserer 
oss selv. Dette ser jeg behov for å fortsette med 
denne uken også, derfor står målene fortsatt.

For at elevene skal kunne nå ukens «jeg kan» mål, 
trenger de å ha innesko. Nå som det er mye regn og 
ruskevær blir det fort vått på gulvene rundt omkring 

og det er ønskelig at elevene bruker innesko. 

Vi jobber mye med temaet «plast i havet» sammen 
med 1. klasse, elevene er kjempeengasjerte og synes 
temaet er veldig spennende. Dette temaet kommer 

til å resultere i ett kunst og- håndverks prosjekt der vi 
bruker plast til å skape vinduskunst.  Det kommer 

bilder på hjemmesiden i slutten av uken.


