
Ukeplan uke 42 
 
Tema: «Jeg passer inn og hører til» 
Fra trinnet: Vi hadde en fabelaktig belønningsfest!    

 

Tid:  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag   

1.time: 
08.30-09.40 

Lesekvart, samling, 
PALS 
KRØ og K/H 

Lesekvart, samling 
Natur/Matte/Norsk 

Lesekvart, samling 
Stasjoner 

Lesekvart, samling 
Eng/Norsk/Samf 

Lesekvart, samling 
Uteskole til 
Vestskogen.  

Pause 09.30-09.40 

2.time: 
09.50-10.50 

KRØ og K/H Natur/Matte/Norsk Stasjoner Eng/Norsk/Samf 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 

KRØ og K/H Natur/Matte/Norsk 
 

Stasjoner Eng/Norsk/Samf Uteskole 

Pause  Slutt 13.10 Slutt 13.10 Slutt 13.10 Slutt 13.10 

4.time: 
13.20-14.10 
(mandag) 

K/H     

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 

Viktig informasjon ang åpningsuken og forskjøvet skoledag torsdagen i uke 43.  
Torsdag 27. Oktober starter alle elever skoledagen sin kl. 1400 og avslutter kl. 1800.  
SFO er åpen for alle elever fra 1.-4. trinn fra morgenen av.  
Kl. 1600 er foresatte til 1., 4., 5. og 7. trinn hjertelig velkommen til å se på forestilling i flerbrukshallen. 
Deretter skal foresatte sammen med sine barn se utstillingene rundt på skolen.   
Foresatte til Solsikken, 2., 3. og 6. trinn starter med å se utstillingene på skolen kl. 1600 og får deretter se 
forestillingen i flerbrukshallen kl. 1715. Merk tidene. Egen invitasjon kommer.   
 

 

LEKSER:    
Matematikk Still opp regnestykkene på utdelt ark i grønn kladdebok. Gjør oppgavene i løpet av uken, jeg samler 

inn mattebøkene på torsdag.  

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

Engelsk  Workbook, p.23: Learn the English ABC and write the words in alphabetical order until Thursday! 
 

 
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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Smakebiter fra mange land! 

 

I åpningsuken (uke 43) med internasjonalt preg, ønsker vi litt hjelp fra dere foresatte i forbindelse med 

«Smakebiter fra mange land!». Vi håper på mat fra alle verdens hjørner, også norske retter!  

Hvis du har lyst til å bidra, lager du en liten smårett til ca. to personer. Dette må lages hjemme. Småretten 

tas med til skolen i en boks med lokk onsdag 26.10.22. 

Vi lager langbord hvor alle smårettene settes frem slik at elevene får smake på litt all den deilige maten! På 

skolen vil trinnene vil lage flagg fra landet småretten kommer fra, og skrive hva retten heter.  

Foresatte som ønsker å bidra med en liten smårett fra sitt hjemland, sender en skolesms innen 06.10.22.   

Dersom du også ønsker å hjelpe til med å servere smårettene mellom kl.10.00-12.00 den 26.10.22, er dette 

kjempeflott! Da sender du også en skolesms innen 06.10.22. 

Vi gledes oss og håper på smakebiter fra mange land! 

 


