
Mandag fikk vi se forestillingen: Spor av dråper og røde nebb                                                                  
Sarah Camille forteller oss historien om en liten kolibri som prøver å slukke en hel skogbrann med 
små dråper vann den bærer i sitt nebb. Denne lille historien er starten på en hel forestilling. Med 
slam-poesi, fortelling og musikk snakker vi om store og små ting. Om å sette spor, om å være ulik, om 
å følge spor, om å være unik; og mye imellom. Musikken du får høre i denne forestillingen er en 
blanding av musikksjangre som jazz, brasiliansk, urban, afro-karibisk og folkemusikk. Sarahs poesi 
flettes inn i mellom historier og sanger. Musikken du får høre i denne forestillingen er en blanding av 
musikksjangre som jazz, brasiliansk, urban, afro-karibisk og folkemusikk. Sarahs poesi flettes inn i 
mellom historier og sanger.

•

Fredag er det karneval på skolen! Vi møter ferdig utkledd til første time. Denne dagen løses 
timeplanen opp og det blir morsomme stasjoner og aktiviteter for hele skolen, hele skoledagen. 
Elevene kan gå rundt som de ønsker og være med på det de synes er morsomt. Vi har for eksempel 
diskotek, brettspill, film, kanonball, utelek, maskelage-stasjon og mye mer. Denne dagen serverer 
skolen pølser med lompe/brød og saft å drikke til alle. Til dessert får man en hvetebolle. Det blir grillet 
pølser ute og skolekjøkkenet gjøres om til karnevalskafe. Ta allikevel med egen drikkeflaske og 
kanskje en liten matpakke? Vi ønsker at utkledningen gjøres så enkel som mulig. Bruk noe dere 
allerede har hjemme, kanskje kan man lage noe selv eller låne av hverandre? Vi gleder oss til å 
avslutte perioden før vinterferien med en flott karnevalsfest.

•

Minner om foreldremøte torsdag 7.mars kl.18:00-20:00.•

VI ØNSKER ALLE EN FIN VINTERFERIEUKE!

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 11. Tirsdag 12. Onsdag 13. Torsdag 14. Fredag 15.

08.30 Samling

DKS-"Spor av 

dråper"

Samling

K&H/Skriving

Gym/

Skriving

Samling

Valentines day

      -English

KARNEVAL

09.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.00 Norsk/Matte K&H/Matte Norsk/

Matte

Uteskole med 

bål

KARNEVAL

11.00 Spisetid Spisetid Spisetid Spisetid Spisetid

11.30 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri

12.00 Matte/Norsk Musikk - øve på 

sanger til 

Regnbuekoret

Matte/

Norsk

Uteskole

med bål
KARNEVAL

13.00 Friminutt Slutt 12.45 Friminutt Friminutt Slutt 13.00

13.15 Utelek Utelek Uteskole

Ukas mål:

Jeg vet hva et sammensatt ord er•

Jeg vet hvordan et punktum ser ut og når vi bruker det•

Jeg kjenner til historien rundt Valentines day•

Jeg kjenner til flere begrepspar som lett-tung, lav-høy, kort-lang, stor-liten •

Lekse til:

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Les alene eller 

sammen s.42 i 

Kaleido 1B

Repeter alene eller 

sammen s.42 i 

Kaleido 1B

Gjør s. 43 i Kaleido 

1B. Skriv to eller 

flere setninger og 

tegn dyret du 

skriver om.

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.
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