
Dersom været og snøen holder seg så vil vi forhåpentlig før vinterferien arrangere felles 
vinteraktivitetsdag for hele skolen. Nærmere info kommer. 

•

Denne uka besøker Leif de tre siste elevene i denne omgang. Han skal besøke Magnus, 
Isabelle C. og Emil.

•

• Se invitasjon til foredrag om fremtidens skole på Nøtterøy Kulturhus bak på ukeplanen.
Vi skal lage samisk festmat på bål på uteskolen på torsdag. Bidos står på menyen. 
Hovedingredisensene her er reinkjøtt og grønnsaker. Vi håper at det vil falle i smak hos alle 
elevene, men ber likevel om at alle tar med en liten, vanlig matpakke ved siden av. Ikke 
annen bålmat denne dagen. Vi kommer til å la en liten kjøkkengruppe forberede deler av 
gryta på skolen før vi går, og så koker vi resten på bål på uteskolen.

•

Noen samiske ord dere kan øve på hjemme hvis dere har lyst •
Buorre beaivi = god dag
Dearvva = Hei
Mu namma lea ……. = Jeg heter ……….
Nieida = jente
Bardni = gutt
Tallene =
1 - Okta, 2 - Guokte, 3 - Golbma, 4 - Njealje, 5 - Vihtta, 6 - Guhtta, 7 - Čieža, 8 - Gávcci, 9 - Ovcci, 10-
Logi

                                       BIDOS - en samisk rett

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.

                                                         

Mandag 28. Tirsdag 29. Onsdag 30. Torsdag 31. Fredag 1.

08.30 Samling

"Alle hører til"

Samene som urfolk

Samling

"Alle hører til"

Samene som urfolk

Gym/Samisk 

musikk/Joik

Samling

"Alle hører til"

Samene som urfolk

Stasjoner

09.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.00 "Alle hører til"

Samene som urfolk

"Alle hører til"

Samene som urfolk

"Alle hører til"

Samene som urfolk

Uteskole med bål Stasjoner

11.00 Spisetid Spisetid Spisetid Spisetid Spisetid

11.30 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri

12.00 "Alle hører til"

Samene som urfolk

"Alle hører til"

Samene som urfolk

"Alle hører til"

Samene som urfolk

Uteskole

med bål

Stasjoner

13.00 Friminutt Slutt 12.45 Friminutt Friminutt Slutt 13.00

13.15 Utelek Utelek Uteskole
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Ukas mål:

Jeg vet hva et sammensatt ord er.•

Jeg vet at det bor samer i Norge•

Jeg øver på å lese og skrive bokstavene/lydene: s, i, l, o, a, m, e, n, f, å, r, u, v, æ, y, h, ø, d, b, k, 

t, p

•

Jeg kan skrive, lese og forstå betydningen av alle tallene mellom 0 og 10. •

Jeg kan addere i tallområdet 0-10 ved hjelp av matteverktøy•

Lekse til:

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Leselekse i lesemappa Leselekse i 

lesemappa

Leselekse i 

lesemappa

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 litt selv. 

Ditt barn er voksen i 2025!

Kom og hør om endring i verden og endringer i skolehverdagen for ditt barn!-

Til alle foresatte ved barneskolene, foresatte til skolestartere høsten 2019 og ungdomsskolene i 
Færder kommune!

Alle skolene i Norge får nye føringer fra høsten 2020 som vil endre hva som skal læres, og hvordan 
man lærer på skolen. Føringene er en naturlig følge av at verden, arbeidsplasser, måten vi 
samarbeider på og måter vi løser problemer er endret. Forandring skjer i stadig raskere tempo; Hva 
betyr dette for skolehverdagen til ditt barn?

Vi oppfordrer alle til komme da arrangementet er ment som et ledd i den viktige dialogen mellom 
skole og hjem. Derfor kommer denne invitasjonen tidlig, slik at du kan sette av tiden.

Velkommen til Nøtterøy kulturhus for å høre mer om dette og spille inn dine tanker 

(via telefon)!

Tid: 9. april, kl. 18.00-19.30?

Innlegg ved: Ann Kristin Johansen, prosjektleder for fagfornyelsen i Færder, Yngve Lindvig, veileder 
for Færderskolene i dette arbeidet

Med vennlig hilsen Kjell Jensen, virksomhetsledere for Færderskolene
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