
 

 

 Vi jobber med: 

• Naturfag: Trær 

Elevene skal kunne 

kjenne igjen ulike 

typer trær i 

nærmiljøet. 

• 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:  

På uteskoledagen nå på fredag, merket vi at høsten var i anmarsj. Det ble fort kaldt på bena 

med bare støvler uten tykke ullsokker i. Mange ble også kalde på hendene. Det er derfor 

viktig at elevene har med seg varme votter/hansker. Nå framover er det viktig at det ligger 

godt varmt tøy i hyllene som kan være under uforet regntøy.  

NYTT PÅ ONSDAGER:  
Som dere ser, står det stasjoner på onsdager. Da har vi satt sammen 4 grupper med elever fra 

kontaktlærergruppene. Da er de innom 4 stasjoner i løper av dagen. En Matte, en Norsk, en med ulike 

spill og en med lek. Dette gir oss mulighet for å bli bedre kjent med alle elevene og til å jobbe i litt 

mindre grupper.  

Fredag blir en annerledes fredag. Da får vi besøk fra nasjonalsenteret som skal gi oss naturveiledning 

om våtmark og trekkfugler. Dette vil forgå ute, og vi deler trinnet inn i tre grupper. Hver gruppe vil 

følge et opplegg som varer i ca. 50 min. resten av dagen jobber gruppene inne med norsk og matte. 

Det er flott at de kan komme til oss når ikke vi kan reise dit      .  

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 45 
Mandag 

02.11 

Tirsdag 

03.11 

Onsdag 

04.11 

Torsdag 

05.11 

Fredag 

06.11 

08.20-08.50  Samling Samling/Matte  Samling  Samling  Samling 

08.50-09.50  Gym  Matematikk Stasjoner Naturfag 

Naturveiledning 

ute. 

Gr 1  

09.50-10.00  Gym  PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE 

10.00-10.50  Gym  Matematikk Stasjoner Uteskole/Naturfag  Gr.2 

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

11.50-12.50  Norsk  Musikk Stasjoner Uteskole/fri lek Gr.3  

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

13.00-14.00  Norsk    Norsk 

                        Slutt: 14.00                                                               Slutt: 14.00 
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Underskrift foresatte: ………………………………………….. 

bartrær   
løvtrær 
 

Pp og Yy  Ss Oo Ll Ii Aa Mm 
Nn  Ee  Ff  Åå Rr Uu V v 

Æ æ G g H h  Bb Tt 

 Logg deg inn på skolestudio.no  
  jobb minst 10 minutter i løpet av uka på Multi Smart Øving
 Ark i boka di

➢ Sjekk om du husker navnet på og lyden til de bokstavene vi har jobbet med. 
➢ Øv på bokstaver i hjemmearbeidsboka di. 

➢ Skriv noen ord som begynner på P og Y. Du skriver i boka di. 

PANDA 
 

 

 

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. 

FLY 

 

One, two, three, four, five, 
Once I caught a fish alive. 
Six, seven,eight, nine, ten, 
Then I let him og again. 

Frøken Flauen kom med sauen, 
frøken Frullen samlet ullen, 
frøken Fnant satt og spant,  
frøken Flarnet nøstet garnet, 
frøken Frikket satt og strikket, 
frøken Flesten gjorde vesten, 
Vesten passet, Frøken Festen. 
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