
 

 

 Vi jobber med: 

• Klasseregler; 

hvordan skal vi ha 

det sammen. 

• Dagen i uka. 

Rekkefølge og navn  

• Dato og måned 

• Rim og regler på 

norsk og engelsk 

• Takt og rytme 

Gul/blå/rød 

mappe i sekken 

hver dag.  

Husk innesko og 

Gymsko 

Hjemmearbeid 

leveres torsdag 

INFORMASJON:  

Da er høstferien over. Håper at dere har hatt en fin uke. Vi er  klare for  arbeidsøkten fram mot 

jul. Takker samtidig for alle de gode samtalene vi har hatt med dere foreldre. Det er et flott 

1.trinn vi har. Vi gir hverandre mange gode opplevelser i hverdagen.  

Vi skal på DKS forestilling mandag 19/10 på Lindhøy kl.09.00. Forestillingen heter «Bach goes hip 

hop». Dette er en forestilling med musikk, dans og mye humor. Vi gleder oss.  

For dere foreldre med elever på SFO, hvis det er vått regntøy ute i gangen eller henger pose på 

plassen, så må denne ta med hjem, da vi dessverre ikke har muligheter for å tørke på skolen. Vått 

regntøy tørker dårlig i yttergangene våre. Sjekk hylla for skiftetøy jevnlig,.  Når vi er på uteskole 

ser vi at det er smart med et sitteunderlag i sekken. Tenk også på hva ungene har på seg disse 

dagene når vi er ute og klatrer i trær. Det smaker også godt med litt varm drikke utover høsten.  

  

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 maylinn89a@gmail.com  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 42 
Mandag 

12.10 

Tirsdag 

13.10 

Onsdag 

14.10 

Torsdag 

15.10 

Fredag 

16.10 

08.20-08.50  Samling/Norsk Samling/Matte  Samling/Norsk Samling Samling 

08.50-09.50  Norsk / Gym Matematikk Norsk Samfunnsfag 
Matematikk/ 

Engelsk  

09.50-10.00  PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE 

10.00-10.50  Gym / Norsk Matematikk Norsk  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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Ukedagene 
I forgårs og i 
overimorgen 

Vv Ææ  Ss Oo Ll Ii Aa Mm 
Nn  Ee  Ff  Åå Rr Uu 

 Logg deg inn på skolestudio.no  
  jobb minst 20 minutter i løpet av uka på Multi Smart Øving

Gå på bokstavjakt hjemme og ute. Se etter ting som har bokstavene V og Æ 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 V på mandag og Æ på onsdag.  

Point to the window , 
point to the door. 
Point to the seeling and point to the floor. 
Clap your hands: one , two, three. 
Put your fingers on your knee. 
 
 
 
 
 
 

Mandag er min frihetsdag 
Tirsdag har jeg gode stunder 
Onsdag ser jeg meg omkring 
Torsdag går jeg rundt og grunner¨ 
Fredag gjør jeg hva jeg vil 
Lørdag stunder helgen til 
Og så er uka ute, 
Snipp snapp snute. 
 

VÆR 
 

 

 
  

Skolestudio.no 
Her finner dere Salaby, Multi nettoppgaver 
og Multi smart øving og det som er av 
nettoppgaver fra Gyldendal. 
Dere logger inn med elevens FEIDE bruker. 
Bruker og passord finner dere i 
hjemmearbeidsboka, på omslaget helt først. 

 
Ellers er det verdt å se på Lesekorpset, 
regnekorpset og MK- X på NRK super. 

 
 

VÆR 
 

 


