
Ukeplan uke 43 
 
Tema: «Jeg passer inn og hører til» 
Fra trinnet: Vi er godt i gang med en powerpoint til 
utviklingssamtalene. Elevene synes det er gøy når vi jobber digitalt. Vi 
går inn i en annerledes uke, fint om dere forbereder eleven på dette. 

 

Tid:  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag   

1.time: 
08.30-09.40 

Lesekvart 
Fellessamling 

Lesekvart, samling 
Arbeid knyttet til 
utstilling 

Generalprøve Vi møtes kl.14 
Se program på 
hjemmesiden 

Lesekvart, samling 
Uteskole til 
Aronsletta.  

Pause 09.30-09.40 

2.time: 
09.50-10.50 

Arbeid knyttet til 
utstilling. 

Øve i 
flerbrukshallen 

Generalprøve  Underholdning for 
foresatte kl.16 

Ta med vedkubbe 
om du kan. Kan ha 
med bålmat. 

Spising 10.50-11.10  

Pause 11.10-11.40  

3.time: 
11.40 -13.10 

Arbeid knyttet til 
utstilling. 

Arbeid knyttet til 
utviklingssamtaler 
 

Arbeid knyttet til 
utviklingssamtaler 

Kl. 17 Utstilling - 
Foresatte har 
ansvar for sine barn 

Uteskole 

Pause  Slutt 13.10 Slutt 13.10 Slutt 18.00 Slutt 13.10 

4.time: 
13.20-14.10 
(mandag) 

Arbeid knyttet til 
utstilling. 

    

Slutt 14.10 

 

Dette øver vi på / PALS – Jeg passer inn  

• Jeg er presis til timen   

• Jeg bidrar til arbeidsro  

• Jeg er ute før skolestart og i friminuttene 

 

Informasjon 

• Se skolens hjemmeside for informasjon angående torsdag. 

• Minner om at de som har meldt inn småretter til matsmakedagen onsdag 26/10 tar med disse til 
skolen i en boks med lokk. 

• Det begynner å bli kaldt ute, sjekk at barnet ditt har tilstrekkelig med klær på skolen. 

• Utviklingssamtalene er i uke 44 og 45, tider er lagt ut på hjemmesiden og delt ut som ranselpost. 
• Halloweenfest fredag 28.10. kl.17 – 20, se ranselpost. 

 

LEKSER:    
Matematikk Gjør oppgave 52 s. 29. Ekstra: oppgave 53. Skriv regnestykkene inn i grønn kladdebok. Samles inn 

torsdag.   

Norsk  Lesemappa: Les mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Oppgavene skal være ferdig til fredag. 

Engelsk  Learn the sight words and write sentences with them in a worksheet until Thursday!  
at-på/hos               then-deretter                       when-når 
was-var                 up-opp                                 but-men 

 
Skolens hjemmeside: https://faerder.kommune.no/labakkenskole/  

Vebjørn: vebjorn.brynjulf.morken@faerder.kommune.no      
Kirsti: kirsti.wage@faerder.kommune.no  
Tonje: tonje.odegaard@faerder.kommune.no 
Anita: anita.roisland-skotte@faerder.kommune.no Trinntelefon: 40 90 68 20 
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