
Uke 48 
 

Cillia.eileen.agnalt.arnesen@faerder.kommune.no 

Thale.merete.kvernes@faerder.kommune.no 

Helsesykepleier: marit.handeland@faerder.kommune.no   
SkoleSMS: Ved fravær send SMS med kodeord: 2, f.eks.: «2 Kari er syk i dag. Hilsen Per» til  
59 44 42 07 daglig før 08:00.  

 

Informasjon: 

 

• Vi starter opp med årets ventetid, 

advent, på torsdag. Trinnet tenner lys, 

synger sanger og åpner kalender fra 

1.des hver dag.   

• 9.desember er det skolegudstjeneste 

for alle elever på Føynland skole. Mer 

informasjon kommer.  

• Tirsdag 13 desember er det Lucia 

samling for foreldre og søsken på 

skolen. Etterpå blir det kveldsmat. 

Egen invitasjon kommer. 

• Frem mot 13.desember vil vi arbeide 

tverrfaglig med Lucia i norsk, KRLE, 

Engelsk, K&H og mat og helse. 

Ukas mål: 

Norsk: Jeg kan forme bokstavene og 

lese hva jeg selv har skrevet. Jeg lager 

teksten som vi skal øve på til Lucia-

samlingen. 

Matematikk: Jeg kan addere om ti.  

Jeg kan addere med tre siffer.  

Jeg kan finne differansen mellom to tall. 

Engelsk: Jeg kan fem ord om skole på 

engelsk. F.eks ; A school, a classroom, a 

rubber, a pencil, a desk, a book, a pencil 

case, a door, a schoolbag.  

KRLE: Jeg vet hvem Lucia var. 

 

Viktige datoer i desember 

9.des – skolegudstjeneste 

13.des – Lucia markering (kvelden) 

21.des – grøt-fest 

22.des – siste skoledag avsluttes kl 12 

Sofus holder åpent som vanlig. 

 

 

Ord vi jobber med: 

 

Martyr 

Helgen 

Forfulgt 

Lyskrans 

Sicilia 

Siffer 

Addere/subtrahere 

differanse 
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Lekser: - gjøres på dagen den er satt opp på. 

Ukelekse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Gjør tildelte Norsk - 

lekser som ligger på 

skolen min. 

https://skolen.cdu.no/ 

 

Leselogg: Les 

boken i loggen. 

Noen elever 

har 

biblioteksbok. 

 

Matematikk; 

gjør side 89.  

 

Leselogg: 

Underskrift på 

diktaten.  

Noen elever har 

biblioteksbok 

 

Engelsk; gjør 

side 121.  

 

Leselogg: Les 

boken i loggen. 

Noen elever har 

biblioteksbok. 

 

 

 

Leselogg: Les 

boken i 

loggen. 

Noen elever 

har 

biblioteksbok. 

 

Øv på å skrive ordene  

Jeg – ikke – det – 
hva - hvem 
 

Diktat på torsdag 
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