
                                                         Håper alle har hatt en fin vinterferie!

Denne uken starter vi opp igjen med småbøker i leselekse. De får nye bøker mandag eller fredag og 
blir hørt i lesing på stasjon hver fredag. Hvis vi ser vi har mulighet, vil noen også bli hørt andre dager i 
tillegg. De vil også få muntlige spørsmål til teksten, og skal i større grad enn tidligere kunne fortelle 
hva de leser om. Når de får ny bok gjennomgår vi hva hovedtemaet i boka er, leser litt av teksten og 
snakker om enkelte av ordene. Dette,  sammen med den hjelpen eleven får av dere hjemme, kalles 
veiledet lesing. Det er kjempeviktig at eleven leser hver dag selv om noen synes det er kjedelig å lese 
noe om igjen. I og med at vi ønsker å ha mulighet til å jobbe spontant med småbøkene, er det viktig 
at boka/lesemappa ligger i sekken hver dag. Denne første uka er det noen av lesegruppene som får 
den samme boka som de avsluttet med i november. Etter hvert kan det godt hende at noen av 
elevene hopper over noen av bøkene fordi vi ser at de trenger større utfordringer. 

•

Som noen av dere kanskje har hørt har vi startet et lite garderobeprosjekt med belønning. Elevene 
skal gå rolig ut til plassen sin i garderoben. Der skal de kle på seg på plassen sin, og får ikke forlate 
plassen før de er ferdig påkledd eller trenger hjelp av en voksen. De som klarer dette ble i uken før 
vinterferien belønnet med popcorn. Vi fortsetter denne uka også, men belønningen kan variere. 

•

Vi starter å øve på ukedager og rett rekkefølge denne uka. Det er flott om dere kan øve litt på dette 
hjemme også. 

•

Vi minner om foreldremøte på 1. trinn torsdag 7. mars kl. 18.00. •

Viktig 

info:

Helsesøster Marianne: marianne.bjastad.overvall@faerder.kommune.no

Charlotte: charlotte.a.kristiansen@faerder.kommune.no                                                                                                    

Kirsti: kirsti.nadland.naess@faerder.kommune.no 

Ved fravær send sms, feks: «Foyn1 Kari er syk i dag. Hilsen Per» til 59 44 42 07 daglig, før 08.15.                                          

Start meldingen med 1.
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Mandag 18. Tirsdag 19. Onsdag 20. Torsdag 21. Fredag 22.

08.30 Samling

KRLE

K&H/

Skriving

Gym/Øve til 

Regnbuekoret

Samling

Matte

Stasjoner

09.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.00 Veiledet 

lesing/Matte

K&H/Matte Norsk /

Matte

Uteskole med 

bål

Stasjoner

11.00 Spisetid Spisetid Spisetid Spisetid Spisetid

11.30 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri

12.00 Matte/Veiledet 

lesing

Øve til 

Regnbuekoret

Matte/

Norsk 

Uteskole

med bål
Stasjoner

13.00 Friminutt Slutt 12.45 Friminutt Friminutt Slutt 13.00

13.15 Utelek Utelek Uteskole

Ukas mål:

Jeg vet om lyden Gg kommer først, inni eller sist i et ord.•

Jeg kjenner til navnet på alle ukedagene og hvilken rekkefølge de kommer i. •

Jeg kan telle til 20, forlengs og baklengs. Jeg kan også starte å telle fra hvilket som 

helst tall mellom 0 og 20. For eksempel 13, 14, 15---20. eller 6, 7, 8, ---20.

•

Lekse til:

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Les 15-20 min i 

boka i lesemappa di.

Les 15-20 min i 

boka i lesemappa 

di.

Les 15-20 min i 

boka i lesemappa di.

1.

Uteskoledag:2.

Ta med 

sitteunderlag, 

mat/drikke og klær 

etter vær

Tegne ferdig i uteboka. 

Fortelle hjemme om 

dagen. De voksne 

skriver eller elevene 

velger å skrive noen 

setninger selv.
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