
2. – 6. november

MAN TIRS ONS TORS FRE

MEGUKE 
45

Kontakt

Jeg kan:
• Bruke riktig innelyd
• Være en god venn
• Lytte til den som snakker

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.

Statistikk

Norsk
Vannets kretsløp

SFO/KULTURSKOLEN

Plantime, 1. + 2.
Vi går gjennom ukens

leselekse.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner. Dobbel 

konsonant. 

Matte
Stasjoner

Mattespiralen.
Statistikk

SFO

Engelsk
repetisjon

TURDAG

Vi går til 
uteklasserommet 

sammen med 1.trinn.
Vi fyrer bål.

K&H
Vi lager ferdig 

stjernene våre.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Diftonger

Dobbel konsonant
Vokaler

Gym
Innegym, ballspill

Skolenstime
Lesing

Engelsk
repetisjon

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner 

Vokaler og konsonanter
Diftonger

Dobbel konsonant

SFO

KRLE
Adam og Eva.



MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
45

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  

2. – 6. november
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 fortelle om vannets kretsløp

MATTE:
Jeg kan bruke tellestreker i statistikk

ENGELSK:
Jeg kan bokstavene og tallene til 20



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:

Første uken i november, tiden flyr og snart er det jul. 
Vi starter opp med litt aktiviteter i kunst og håndverk 

som er relatert til jul i tiden fremover. 

Denne uken starter jeg med utviklingssamtaler, jeg 
gleder meg til å møte dere til samtaler. 

På uteskole fremover blir det ekstra viktig med godt 
tøy, det blir kaldt å være ute store deler av dagen 

selv om vi fyrer bål. Elevene stortrives med å være 
ute og syns det er veldig gøy å leke i skogen. 

I tiden fremover kommer jeg til å dele uteskoledagen 
i to, slik at vi er ute halve dagen og inne halve dagen. 

Det vil være fokus på kunst og håndverk den ene 
halvdelen av dagen. Dette er veldig stas for elevene 

og det er gode timer der vi skaper gode relasjoner og 
bånd til hverandre.

Håper dere får en fin uke og vel møtt til 
utviklingssamtale.


