
 

Husk samtaletimer 

Dette jobber vi med: 

• Lytte til hverandre 

og vente på tur 

• Kunne ta imot 

felles beskjeder  

• Å holde orden i 

garderoben 

• Tallene fra 1 til 10, 

telle til 20  
• Bokstavene i 

Alfabetet 

• Engelsk: Sanger med 

tall og farger (vi går 

på jakt etter 

rimord) 

Gul/blå/rød mappe 

i sekken hver dag.  

Husk innesko og 

Gymsko 

Hjemmearbeid 

leveres torsdag 

INFORMASJON: 

Vi nærmer oss den aller første skoleferien, og koser oss mye ute i det fine været om dagen.  

Mandag hadde vi gym ute på Ormelettbanen. Vi velger å fortsette med gym ute så lenge 

været er bra. Dette er også av smittevernhensyn. Av den grunn ønsker vi heller ingen 

foresatte inn i bygget. Vi møter elevene ute og hjelper dem i garderobene. Vi fortsetter 

med uteskole i alle fall 2 dager i uka. Da er det lurt med et sitteunderlag i sekken og klær 

etter vær, og egnet til tur. Sjekk værmeldingene       

Vi opplever at alle jobber ivrig og godt både på skolen og hjemme. Mange skriver ord og 

tegner flotte bokstaver og tall og mange begynner å forstå det å dra lyder sammen til ord.  

Kontaktlærere: 

Catharina Herlofsen: catharina.herlofsen@faerder.kommune.no     

  Tlf: 414 22 988 

Kari Aasbø: kari.aasbo@faerder.kommune.no  Tlf: 413 27 787 

Ressurslærer: May – Helen Mathiesen: 

may.mathiesen@faerder.kommune.no  Tlf: 950 45 808 

Fagarbeider: Anne Britt Karlsen Lærlinger: Thomas 

Berglund og Caroline Ellefsen 

Skolens hjemmeside: www.lindhoy.no    Tlf: 33067770 AMS: 

33402000 

Mobilskolemelding: SMS sendes til 59 44 42 12, kodeord: 1a 

eller 1b. Eks: 1a Per er syk 

Foreldrekontakter:   

1A: May-Linn Castellan maylinn89@gmail.co  mob: 98484736 

Vara: Else Muri elsemuri@gmail.com  mob: 90139362 

1B: Rebecca Hestvold Larsen rebeccahestvold@hotmail.com 

mob45285665 

Vara: Cecilie Arntzen cecarn@gmail.com mob:90743261 

FAU: Therese Thon Andreassen tthonand@online.no mob: 

97099820 

Vara: Sara Enersen  Sarah.enersen@gmail.com mob: 92297020 

Uke 39 
Mandag 

21/9 

Tirsdag 

22/9 

Onsdag 

23/9 

Torsdag 

24/9 

Fredag 

25/9 

08.20-08.50  Samling/Norsk Samling/Matte  Samling/Norsk SamlingSamffag SamlingMatte/Eng 

08.50-09.50  Utegym Matematikk Norsk Norsk Uteskole  

09.50-10.00  PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE 

10.00-10.50  Utegym Norsk  Matematikk Uteskole  Uteskole  

10.50-11.50 MAT - PAUSE MAT -PAUSE MAT - PAUSE MAT - PAUSE MAT - PAUSE 

11.50-12.50  Norsk  Musikk 
Engelsk / 

Matematikk 
Uteskole Uteskole  

12.50-13.00  PAUSE Slutt: 12.50 Slutt: 12.50 Slutt: 12.50 PAUSE 

13.00-14.00  Norsk    Uteskole  

                             Slutt: 14.00                                                Slutt: 14.00 
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➢ Flest 
➢ Færrest   

Knytt sammen mengde og 
tallsymbol  
Eks: 5 fingre = symbolet 5 

F f   Å å 
 

Ss Oo  Ll  Ii Aa Mm 

Nn Ee 

Gjør arkene i hjemmearbeidsboka.  
Øv deg på å sortere mengder og ting. Øv på. Multi nettoppgaver 1 a  Kapittel 1, Sortering 

Spill gjerne terningspill       

Gå på bokstavjakt hjemme og ute. Se etter ting som har bokstavene Fog Å i seg-  

Øv på bokstaver i hjemmearbeidsboka di. Å spore betyr å skrive oppå bokstaven slik at du lærer 

hvordan den skrives. 

TEGN ELLER FÅ HJELP TIL Å SKRIVE NOEN TING.  Se gjerne på «Øysteins blyant ABC» på NRK.  

Vi lærer F på mandag og Å på onsdag.  

Snakk om ukas begreper hjemme.  Relaterer det til antall (mengde), og ikke størrelse(størst og minst).  

Vi synger tallsanger og fargesanger      ! 

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten 
We count to ten (vi teller til ti) 
 
Red (rød), blue (blå), green (grønn), purple (lilla), brown (brun), 
yellow (gul), orange (oransje), white (hvit) 
 

ÅL 
 

 

 

Lure nettsider: 
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1a 
Vi jobber med kap. 1 sortering, men øv gjerne 
med tall og telling også 
 

• https://skole.salaby.no/1-2 

• Her finner dere både norsk, matte og engelsk 
 
På Salaby må dere logge inn med elevenes 
FEIDE innlogging. Dere finner brukernavn og 
passord i elevenes hjemmearbeidsbok. 
 
Ellers er det verdt å se på Lesekorpset, 
regnekorpset og MK- X på NRK super. 

 
 

FEM 
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