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Informasjon: 

27.11.19 arrangerer Færder kommune et 
storforeldremøte på kulturhuset kl 18.00-
20.00 se mer informasjon på skolens 
hjemmeside. 

Vi mangler ennå noen få tilbakemeldinger 
på påmeldinger til adventsgudstjenesten 
og det alternative opplegget på skolen. 
Fristen er fredag 22.11.19. 

Minner om at vi har bedt elevene å ha 
med: et syltetøyglass, tøystykke, tomme 
doruller/tørkeruller, 5 plastposer og en 
tom melkekartong/juice så fort som mulig. 

 

 

 

 

 

 

Ukas mål:  

Sosialt mål: Jeg er rask til å kle av og på meg i 
garderoben. Jeg tar ansvar for at det er ryddig på 
garderobeplassen min.  

 

Norsk: Jeg kan bokstav og bokstavlyden for Ø og T. 
 
Matte: Jeg kan telle antall kanter og antall hjørner i en 
geometrisk figur. Jeg vet også hva en sidekant og et 
hjørne er.  
 
Engelsk: Jeg kan noen engelske ord på kroppsdeler 
og kan bruke dem i enkle setninger på engelsk.      
                                                    

Årsplan: 

Denne uken starter vi med en ny dybdelæringsperiode, som 
har tittelen «Fra verdiløst til verdifull» Periodens hovedtema 
er bærekraftig utvikling. I den forbindelse ønsker vi at 
elevene har med fem plastposer i tillegg til det vi tidligere har 
informert om. 

 

Ukelekse: 

Til tirsdag Norsk: les i grønn perm 

Til onsdag Norsk: les i grønn perm 

Til torsdag Norsk: les i grønn perm 

Til fredag Norsk: les i grønn perm 
Repeter bokstavnavn og lydene muntlig (i-s-o-l-e-r-a-m-v-u-f- å-b-y-n) 
Matematikk: Gjør ark i svart perm 

 

Ukas ord og uttrykk: 

Ukas begreper: 
redesign 
verdifullt 
verdiløst 
gjenbruk 



 

 

 

Timeplan. 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

1.økt 
08.30- 
09.45 

Samf. Fra verdiløst til 
verdifull 

Norsk Norsk Engelsk Musikk 

Friminutt  
09.45-
10.00 

          

10.05-
11.05 

Matem. Norsk/ 
lesing 

Fra verdiløst til 
verdifull 

Matem Matem Fra 
verdiløst 

til 
verdifull 

Norsk/   
lesing 

Norsk/ 
skriving 

Norsk/ 
skriving 

Spising 
11.00- 
11.25 

          

Friminutt 
11.25-
11.55 

          

3 økt 
11.55-
13.00 

Norsk/ 
lesing 

Matem.  Norsk 
 

Norsk Kropps-
øving. 

Blomst Norsk/   
lesing 

Fra 
verdiløst 

til 
verdifull 

Matem. Matem. 

 

Friminutt 
13.00-
13.15 

          

4.økt 
13.15-
14.15 

 Blomst Kropps-
øving. 
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