
Vi inviterer i samarbeid med foreldrekontaktene til brettspillkveld for elever og foresatte 

mandag kl. 17.30 i klasserommene våre. Håper vi sees:) 

•

Denne uka starter vi opp nytt dybdelæringsprosjekt. Vårt hovedtema er identitet og mangfold. 

Vi kommer til å jobbe mye med samer som urbefolkning og knytte dette til egen identitet og 

vårt arbeid med inkludering og følelse av å høre til. 

•

Torsdag på uteskolen blir det bål på Marteåssletta. Vi skal øve oss på lassokasting, prøve å 

bygge lavvoer i miniatyr og leke samiske familier med de arbeidsoppgaver som hører med her. 

Dersom noen foresatte har noe å bidra med i forhold til tema samer så tar vi gjerne imot. Det 

kan være kunnskap, bilder, utstillingsobjekter etc. Ta gjerne kontakt med oss! 

Fredagene holder vi utenom, og jobber med stasjoner i lesing/Ipad, skriving og matematikk.

Fint om dere sjekker at det er litt av hvert av skiftetøy i kurvene, spesielt sokker/votter. Det 

ser ut som vi går en kald uke i møte. Pass på nok og varmt tøy til uteskolen spesielt.

•

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 21. Tirsdag 22. Onsdag 23. Torsdag 24. Fredag 25.

08.30 Samling

"Alle hører til"

Samling

"Alle hører til"

Gym

"Alle hører til"

Samling

"Alle hører til"

Stasjoner
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"Alle hører til"
Samene som urfolk

"Alle hører til"
Samene som urfolk

"Alle hører til"
Samene som urfolk

"Alle hører til"
Samene som urfolk

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 på 

Marteåssletta

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

"Alle hører til"
Samene som urfolk

Ukas mål:

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 ulike matteverktøy.•

Lekse til:

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Leksefri pga 

brettspillkveld

1) Finne 

betydningen av 

mitt navn (google) 

Er du oppkalt etter 

noen? Spør de 

hjemme hvorfor de 

valgte akkurat 

DITT navn.

2) Leselekse i 

lesemappa

1) Leselekse i 

lesemappa

Uteskoledag:

Ta med 

sitteunderlag,      

(bål) 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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