
Uke 4 
 

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: 

 

• Trinnet har startet opp med lesekvart hver 

morgen. De kommer inn i 

undervisningsrommet, tar frem leselogg og 

leser høyt for seg selv. Dette startet vi opp 

med ved nyttår og fortsetter frem til 

vinterferien. Både Cillia og Thale Merete 

hører leksen og på denne måten får vi hørt 

alle lese flere ganger i løpet av uken. Elevene 

får repetert lesingen og vi merker en positiv 

effekt av dette. Det er viktig at eleven har 

leseloggen med seg hver dag. 

• Mange av elevene har mat de trenger gaffel 

eller skje til for å spise. Vi opplever ofte at 

barna mangler dette, men vi kan ikke gå fra 

undervisningsrommet i spisetiden for å hente. 

Husk å sende med det de trenger. 

• Uteskole med bål på torsdag. Klær etter vær 

og ekstra votter/sokker i sekken er lurt. 

• Vi har gymsalen på fredager. 

• Torsdag 2.februar skal skolen markere 20 

årsdag. Info er sendt på mobilskole. Hold av 

datoen. 

• Dina, Renate, Emil og Helene (studentene) 

kommer tilbake i uke 5, 6 og 7.  

Ukas mål: 

Norsk: Jeg jobber videre med -kj lyden 

 

Matematikk: Jeg vet at geometri handler 

om figurer og former.  

 

Jeg kan navnet på figurene sirkel, 

trekant, kvadrat og rektangel.  

 

Engelsk: Jeg øver meg på å si og forstå 

de engelske ordene; eye, head, foot, arm, 

nose, ear.  

 

KRLE: Jeg vet at toraen er jødenes 

hellige skrift, synagogen er gudshuset og 

kan fortelle historien rundt mirakelet i 

tempelet. 

 
 

Ord vi jobber med: 

Tora-rull, synagoge, mirakel, hanukka, 

tempel, yad,  

 

Geometri, trekant, kvadrat, rektangel, 

sirkel. 

 

Eye, head, foot, arm, nose, ear.  

 

 

 

 

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

UKELEKSE: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
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Elever som har fått 

oppgaver til boken gjør 

dem skriftlig innen 

fredag. 

 

UKELEKSE; Logg inn på 

skolen min og gjør 

oppgaver som ligger «fra 

lærer».  

Gi beskjed hvis dere 

opplever problemer med 

innlogging.  

Leselogg: Les 

boken som 

ligger i loggen. 

 

 

Matematikk;  

Fortell noen 

hjemme om hva 

en sirkel er.  

Leselogg: Les i 

boken som 

ligger i loggen. 

 

 

Matematikk; 

Fortell noen 

hjemme hva en 

trekant er.  

Leselogg: Les i 

boken. 

 

 

 

Matematikk; 

Fortell noen 

hjemme hva en 

kvadrat er.  

Leselogg: Les i 

boken. 

 

 

 

Matematikk; 

Fortell noen 

hjemme hva et 

rektangel er.   
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