
14. desember – 18. 
desember

MAN TIRS ONS TORS FRE

MEGUKE 
51

Kontakt

Denne uken tar vi en pause fra
«jeg kan» kortene.

Ina Malin Nylend Johansen

Mob. # 90 82 31 79

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

Samling
Kalender

dagen i dag

Matte
Mønster og geometri

Norsk
Hviskeleken, 
gjenfortelling

SFO/KULTURSKOLEN

Plantime, 1. + 2.
Lektetid

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Stasjoner sammen med 

1.klasse

Matte
Mønster og geometri

SFO

KRLE
Sankta lucia

Juleverksted 

Se info på lekseplan og i 
ukebrev. 

Juleverksted

Se info på lekseplan og i 
ukebrev.

Samling
kalender

Dagen i dag

Norsk
Leselekse

Salto arbeidsbok

Matte
Stasjoner

SFO

Naturfag/samfunnsfag
Årstider, vi tegner og 

lager årstidstre.



MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
51

Les 10 minutter i
boka du har valgt.

Gjør noe koselig 
for de du bor med, 

du kan dekke 
bordet før middag 

eller kanskje du 
kan hente posten? 

Les 10 minutter i
boka du har valgt.

Ta med deg kjevle 
og 2 – 3 små 

pepperkakeformer. 
Husk å sette navn 

på.

Les 10 minutter i
boka du har valgt.

Hjelp til med noe
hjemme, kanskje
du kan rydde inn i
oppvaskmaskina?

Ta med deg kjevle
og 2 – 3 små 

pepperkakeformer.
Husk å sette navn

på.

Ta med boka du
har lest denne
uken, du skal

fortelle om den for
klassen.

14. desember – 18. 
desember

MÅLUkas

Leksene skal gjøres den dagen de 
står på. Leksene for tirsdag skal du 

gjøre på tirsdag osv.

NORSK:
Jeg kan gjenfortelle noe jeg har lest.

MATTE:
Jeg kan planlegge og lage mønster.

ENGELSK
Jeg kan en engelsk julesang

Velg deg en bok 
som du vil lese 
denne uken. Du 
skal lese 10 
minutter hver 
dag.



Denne uken

JULEVERKSTED, se ukebrev og lekseplan.

Det er SFO og kulturskole i skoletid – se 
timeplanen.

Hele skolen slutter 14.40 på fredag.

Vennlig hilsen…
Malin

Ukebrev:

Da var vi inne i siste fulle skoleuke, dagene går fort 
og elevene er virkelig klare for juleferie. Det er høyt 

under taket om dagen og alle kribler litt ekstra, 
akkurat sånn det skal være rett før jul.

Jeg har lagt opp til litt annerledes leselekse denne 
uken, og håper det skal være litt stas for elevene. 
Det å velge en bok selv og lese, for så å få fortelle 

om den til klassen har jeg god erfaring med fra
tidligere.

Juleverksted denne uken, det blir mange fine
aktiviteter. Det er viktig at elevene har på tøy som 

det ikke er så farlig med. I lekseplanen har jeg
skrevet at elevene må ha med sin egen kjevle og 2 –
3 små pepperkakeformer, disse skal vi bruke til å lage 

figurer i silkeleire. Veldig fint om disse blir merket 
godt slik at elevene får det med seg hjem igjen.

Det kommer en egen plan for de to siste dagene 
neste uke.

Håper dere får en flott uke og at dagene er gode, 
med juleforberedelser og kos.


