
16. – 20. november

MAN TIRS ONS TORS FRE

MEGUKE 
47

Kontakt

Jeg kan:
• Være positiv
• Være høflig og snakke pent
• Hjelpe andre

Ina Malin Nylend Johansen

Mob. # 90 82 31 79

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

Samling
Kalender

dagen i dag

Matte
Lengdemåling, praktiske 

oppgaver

Norsk
Nytt kapittel, sunn og

sprek.

SFO/KULTURSKOLEN

Plantime, 1. + 2.
Leselekse,

«idrettshallen»

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Språkspiralen

Matte
Lengdemåling, vi jobber i

boka med oppgaver.

SFO

Engelsk
The year, days and

months.

TURDAG

Vi går til 
uteklasserommet 

sammen med 1.trinn.
Vi fyrer bål.

Natursti og spikking.

K&H

Vi bruker 
naturmaterialer til å 
lage dekorasjoner.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Vi leser og lager 

intruksjoner.

Gym
Innegym

Skolenstime
Spill

Engelsk
Clothes

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner 

Matte
Stasjoner

SFO

KRLE
Noahs ark



MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
47

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  

16. – 20. 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 vet hva en instruksjon er

MATTE:
Jeg kan enkel lengdemåling

ENGELSK:
Jeg kan ord om året og om klær på 

engelsk.



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:

November er godt i gang og dagene flyr avgårde, 
elevene bruker tiden godt på skolen og vi lærer om 
så mye spennende hver dag. Denne uken skal vi ta 

for oss lengdemåling, og hvordan man leser og lager 
instruksjoner. 

Ukens «jeg kan» kort er de samme som forrige uke, 
da disse kortene er ekstra viktige og vi trenger enda 
litt mer jobb med de. Dette med å hjelpe hverandre 

kan vøre utfordrende, spesielt når det kommer til 
rydding ☺ Vi skal også ta en rydderunde i 

garderoben denne uken, da det har lett for å hope 
seg litt opp. Før vi rydder skal vi lage instruksjoner for

hvordan det skal gjøres og bli enige om hvordan vi 
ønsker å ha det rundt oss.

På uteskole denne uken skal vi ha bål, og vi tar med
spikkekniver som er tilpasset barn. Det er spennende 
og utfordrende for elevene å få lov å sitte rundt bålet 
å spikke litt. Vi skal også ha natursti denne uken, det 

er veldig gøy å få leite etter poster i naturen.

Håper dere får en flott uke!


