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Kontakt

Jeg kan:
• Lese stille i min egen bok.
• Skrive så pent jeg kan.
• Legge ting på riktig plass.

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
Saltos lure leseknep

SFO/KULTURSKOLEN

Plantime, 1. + 2.
Leselekse, «bakeriet»

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner sammen med

1.klasse

Matte
Lengdemåling, vi jobber i 

boka med oppgaver.

SFO

KRLE
Noahs ark

TURDAG

Vi går til 
uteklasserommet 

sammen med 1.trinn.
Vi fyrer bål.

Postløp

K&H

Julepynt

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Høytlesing. Vi øver på å 

lytte og gjenfortelle.

Gym
Innegym

Skolenstime
Julepynt

Engelsk
Merry christmas

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner 

Matte
Stasjoner

SFO

Olweus
Følelser
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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  

23. – 27. 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 salto superblikk er

MATTE:
Jeg kan enkel lengdemåling

ENGELSK:
Jeg kan noen ord om jul på engelsk



Denne uken

Uteskole på torsdag, husk gode klær og 
sitteunderlag. Alle skal ha på lue og 
votter/hansker. Bålmat er lov.

Det er SFO og kulturskole i skoletid – se 
timeplanen.

Hele skolen slutter 14.40 på fredag.

Vennlig hilsen…
Malin

Ukebrev:

Da er vi inne i siste uke av november og den magiske 
førjulstiden er snart i gang. I år kommer vi til å bruke SOS

barnebyer sin kalender, og i spisetiden vil vi ha høytlesning av 
Snøsøsteren frem mot jul.

Denne uken starter vi også opp et mer systematisk samarbeid 
med 1. trinn hvor vi har stasjoner i norsk og matte sammen, 

for enda tettere oppfølging av lærer i de grunnleggende 
ferdighetene, dette tenker vi at kommer til å bli en veldig 

positiv opplevelse for alle.

I kunst og håndverk og klassens time har vi fokus på 
juledekorasjoner i tiden fremover, og i engelsk skal vi lære om 

forskjellige måter å feire jul og engelske ord om jul.

På torsdag er det uteskole igjen, forrige uke fikk vi lære hvor 
viktig det er å kle seg godt når man skal være ute. 

Det er olweus denne uken, der vi har fokus på følelser og 
hvordan man håndterer sine egne følelser.

Håper dere får en flott uke!


