
      VEKEPLAN 1. TRINN - VEKE 38   

MÅNDAG 14.09  TYSDAG 15.09  ONSDAG 16.09  TORSDAG 17.09  FREDAG 18.09 

09.00   God morgen 

 

 

  

 

Norsk - bokstaven M m 

 

Krle - Gud skapte. 

 

Mat kl. 10.40 og 

friminutt etterpå 

 

 

11.30 

Naturfag - Haust i 

naturen 

 

 

12.45  

Ein vaksen følgjer til 

bussen 

09.00   God morgen 

 

Naturfag - haust i 

naturen 

 

 

Kroppsøving 

 

Kunst og handverk 

 

Mat kl. 10.40 og 

friminutt etterpå 

 

11.30 

UTESKULE 

Me blir kjent i 

nærområdet. 

 

Kunst og handverk 

 

14.30  

Ein vaksen følgjer til 

bussen 

09.00  God morgen  
 

Matematikk - tal og 

siffer 

Samfunnsfag - Ny på 

skulen, reglar 

 

Mat kl. 10.40 og 

friminutt etterpå 

 

11.30 

Engelsk - Kan du seie ei 

setning på engelsk? 

How are you today? 

Korleis har du det i 

dag? 

    

 

 

 

 

12.45  

Ein vaksen følgjer til 

bussen 

 

09.00    God morgen 

 

Matematikk -Tal og 

siffer 

 

 

Norsk - bokstaven A a 

 

Mat kl. 10.40 og 

friminutt etterpå 

 

11.30 

Stasjonsundervisning: 

-chromebook 

-matematikk 

-bøker 

-konstruksjonsleik 

 

Musikk - rytme og spele 

med “Boom boom” 

 

14.30 

Ein vaksen følgjer til 

bussen 

09.00    God morgen 

 

Kroppsøving 

 

Musikk - lytte og 

teikne  

Songstund  

 

Mat kl. 10.40 og 

friminutt etterpå  

 

 

 

11.30 

Matematikk -tal og 

siffer 

 

Norsk - me øver meir 

på M m og A a. 

 

13.30  

Ein vaksen følgjer til 

bussen 

 

 



TIL TYSDAG  TIL ONSDAG  TIL TORSDAG  TIL FREDAG  GOD HELG! 

Lekse 

Gjer side 32 i 

Bokstavboka. Ein vaksen 

les teksten til deg.  

Lekse 

Les i heftet som ligg 

i mappa. Les s. 5 - 8. 

Klarer du å lese 

setningane saman 

med ein vaksen også? 

Lekse 

Gjer side 16 og 17 i 

matematikk - 

oppgåveboka. 

Elevane kjennar til rette og 

krumme linjer, foran og bak, 

linjestykke. 

Lekse 

Gjer side 36 i 

Bokstavboka. Ein vaksen 

les teksten til deg. 

 

Helsing frå Reidun, 

Hanne og Berit.

 

                                                           Kontaktlærar:  Reidun Annette Vasstveit tlf. 41660077   

                                                    Mail: reidun.anette.vasstveit@strand.kommune.no   

Skulen: tlf 51742800 og Transponder meldingsbok 

 Heimesida: www.minskole/nordrestrand  
 

MÅL FOR DEN FØRSTE VEKA PÅ SKULEN 

OMSORG: 

EG SEIER HEI TIL ALLE I KLASSEN MIN 

ANSVAR: 

EG LEIKAR MED ALLE I KLASSEN MIN 

RESPEKT: 

EG REKKJER OPP HANDEN NÅR EG VIL SEIE NOKO 

 

   

http://www.minskole/nordrestrand
http://www.minskole/nordrestrand


 

Info til heimen veke 38: 

Hei  

Då blir det foreldremøte denne veka, torsdag 17. september kl 19.30. Det er viktig at ein frå kvar heim 

kjem.  Sjå lapp i mappa og melding i Transponder. 

 

Denne veka startar elevane med skikkeleg leselekse. Det er viktig å lese lyden til bokstaven (og ikkje 

namnet).  Spør eleven om korleis dei seier lyden. Les stavingane ( le, lo…….) og viss eleven vil prøve seg på 

teksten, er det flott. 

Bokstavar elevane har lært på skulen er: i - s - l - o - r - e 

 

Ha ei fin veke :)                                              Eit smil er heilt magisk!! 

                                                                                Prøv å smile til nokon, så ser du kva som skjer :-) 

 

Mvh 

Reidun, Hanne og Berit  

 


