
                       

 

INFORMASJON:  

Håper dere alle har hatt gode feriedager og er klare til å starte på det andre halvåret i 

1.trinn. Vi gleder oss til å fortsette. Nå som det er kommet litt snø håper vi på litt mer så 

vi kan bruke ski og akebrett og kanskje bygge en snømann eller to       

Dette halvåret vil by på mye spennende, både ute og inne. Litt væravhengig vil det være, 

men vi fortsetter med mye uteskole så gode varme klær er fremdeles viktig. Lurt med 

ekstra votter. Planen er å bygge gapahuk på utestedet vårt etter hvert, da skal selvfølgelig 

elevene være med å snekre. 

  

Vi går videre i lese- og skrive opplæringen med å repetere alle lyder og bokstaver, og 

samtidig skal vi øve på og lære de små bokstavene. Da er det viktig at dere hjelper til med 

å være tro med skriveretningen. Det er avgjørende for siden å henge bokstavene sammen. 

 

I matte skal vi jobbe med symbolene + - og = , vi skal lære pluss og minus og jobbe med 

regnefortellinger. Vi skal jobbe med ulike måter å regne på, og bruke ulike konkreter og 

spill i arbeidet. 

Nå vil de også få en helt egen mattebok       det blir nok stas. 

 

 Vi starter opp med Ipad pilotprosjekt for 1.trinn på Lindhøy og Teie skole. Vi skal jobbe 

med ipad som et pedagogisk verktøy. Da skal vi forske på  hvilke muligheter det gir. F.eks 

lage egne tekster, å ta et bilde og skrive tekst til dette osv. prosjektperioden  skal vare  

fram til vinterferien. Vi satser på å fortsette å bruke Ipad som et av flere læringsmidler 

også etter dette.  

Neste uke kommer det 5 studenter fra barnehagelærerutdanningen til oss.  De skal ha ei 

uke observasjonspraksis i skolen. Det blir spennende og en god hjelp når alle skal få sin 

Ipad. 

Onsdag og torsdag denne uka skal vi lærere på heldagskurs i forbindelse med prosjektet. 

De andre faste voksne vil være i klassen sammen med en eller to vikarer. Nærmere info 

får dere etter hvert. 

 

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 
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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 1 
Mandag 

04.01 

Tirsdag 

05.01 

Onsdag 

06.01 

Torsdag 

07.01 

Fredag 

08.01 

08.20-08.50  Samling Samling  Samling Samling Samling 

08.50-09.50  

Gym 
Husk sko 

Matematikk  Stasjoner  Naturfag   Engelsk   

09.50-10.00  PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE 

10.00-10.50  Norsk Stasjoner Uteskole Uteskole  

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

11.50-12.50  Norsk  Musikk Stasjoner Uteskole   

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

13.00-14.00  Matematikk    Norsk 

                        Slutt: 14.00                                                               Slutt: 14.00 

Underskrift foresatte: ………………………………………….. 

 

Lag en vintertegning i boka di. Vær nøye når du 

fargelegger       

Skriv hva du liker å gjøre når det er snø. 

JEG LIKER Å………………. 
Du får sikkert litt hjelp også. 😉 

 

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. 

 

Øv på tallrekka til 20. Skriv de i rekkefølge i boka 
di. 
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