
4. – 8. januar

MAN TIRS ONS TORS FRE

MEGUKE 
1

Kontakt

Jeg kan:

• Legge ting tilbake på 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
Tall til 100

Norsk
Oppfinnelser

SFO/KULTURSKOLEN

Plantime, 1. + 2.
Leselekse, lure
oppfinnelser

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner sammen med 

1.klasse

Matte
Tall til 100, oppgaver i 

boka.

SFO

Olweus
Vennskap og sosiale koder

TURDAG

Vi går til 
uteklasserommet 

sammen med 1.trinn.
Vi fyrer bål.

«Boksen går» og 
stikkball.

K&H
Vi maler, Ittens

fargesirkel

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Vi lærer om

nyhetsartikler

Gym
Hjørnefotball

Matte
Tall til 100, oppgaver i

boka.
Skolens time

Spill

Engelsk
Time to eat

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Saltos lure leseknep 

Matte
Spill

SFO

Naturfag/samfunnsfag
Snø



MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
1

Les ukas tekst for 
noen du bor 

sammen med. 

Les ukas tekst, 
kanskje du kan ta 
video av deg selv 
mens du leser?

Husk å ta med deg 
klær etter vær, vi 

skal være ute hele 
dagen.

Les ukas tekst, 
kanskje du kan 

lese med tullete 
stemme? 

Husk å ta med deg
leseteksten på
skolen, jeg vil

veldig gjerne høre 
deg lese.  

4. – 8. januar
MÅLUkas

Repetert lesing er viktig for 
leseopplæringen, les derfor den 

samme teksten flere ganger i løpet 
av uken.

NORSK:
Jeg kan bruke saltos lure leseknep

MATTE:
Jeg kan tallene opp til 100

ENGELSK
Jeg kan ord for mat 

Les ukas tekst 
sammen med 
noen hjemme.



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:

Så var vi her igjen, starten av et nytt år og nye 
muligheter. Jeg håper dere har hatt en flott jul og en 

fin nyttårsfeiring. Hos meg har det vært fokus på 
familietid og avslapping, og selv om denne feiring 
ikke ble som tenkt så håper jeg alle sitter med en 
følelse av å ha koset seg og fått hentet litt krefter 

igjen.

Denne uken skal vi i gang med nye kapitler i alle fag, 
i norsk starter vi opp med kapittelet om 

oppfinnelser. I matte skal vi starte med tall til 100 og 
i engelsk skal vi lære oss ord for forskjellig mat og 

matretter. 

Vi starter året med olweus på tirsdag, der vi snakker 
om vennskap og sosiale koder. Vi har også fokus på 

hvordan man kan lese kroppsspråk og hvordan 
forskjellige ansiktsuttrykk kan bety forskjellige ting. 

Vi fortsetter med stasjoner sammen med 1. klasse, 
dette er veldig givende for alle involverte og elevene 

er flinke til å samarbeide og hjelpe hverandre. 

Ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være 
noe.


