
 

Vi trenger fremdeles aviser 
, en tom(ren og vasket) 
melkekartong og stearinlys 
rester fra hver elev. 

Til hva da? 

Hemmelig, det er snart jul.  

 Vi jobber med: 

• Hemmelig       

• Matte: 

• måling og lengder 

• regnestrategier 

• Dato og måned 

• Når har du bursdag? 

• Rim og regler på norsk 

og engelsk 

 

 

Husk varme klær, 

sko og sitteunderlag 

til utedager. Det 

gir ikke glede å 

fryse ute. 

INFORMASJON:  

Vi har i gymtimene gjennomført mye samspilleker. Dette er veldig moro. De viser et stort 

engasjement. Det er toppers. Vi kjenner på det å få høyere puls, hjerte slår fortere etter at vi har 

løpt en stund. Dette er ikke farlig…. Vi jobber mye i gymtimen med å lytte til beskjeder og følge 

de.. Elevene er blitt flinkere til å lytte ut lyder og de viser stor skriveglede.  

Fram mot ferien så kommer vi til å jobbe med hemmeligheter… I den forbindelse, så ønsker vi oss 

også stearinlys rester. De mottas med stor TAKK           . 

På uteskoledagene er det tillatt å ta med bålmat (ostesmørbrød pakket inn i aluminiumsfolie) + varm 

drikke. 

Vi fortsetter å jobbe med tema i matte, måling og lengder. 
Flott at så mange jobber på Multi Smart Øving. Vi ser god fremgang på dem, og flytter de videre etter hvert 

som de fullfører kapitler.                 

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 48 
Mandag 

23.11 

Tirsdag 

24.11 

Onsdag 

25.11 

Torsdag 

26.11 

Fredag 

27.11 

08.20-08.50  Samling Samling Samling  Samling  Samling 

08.50-09.50  

Gym  
Husk sko 

Matematikk Stasjoner Naturfag   Mattematikk 

09.50-10.00  PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE 

10.00-10.50  Matematikk Stasjoner Uteskole/Naturfag  Uteskole 

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

11.50-12.50  Norsk  Musikk Stasjoner Uteskole/fri lek Uteskole 

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: ………………………………………….. 

Vannrett 
Loddrett 
 Skrå 
Bue 

 

Kort og lang 
Høy og lav 
Smal og brei 

D d og Ø ø 
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 Mål hvor lang senga og brei di er, h vor langt og bredt er kjøkkenbordet, hvor høy er stolen din? Hvor lang er 
tannbørsten din? Og gjerne flere ting. Skriv eller tegn i boka di.

➢ Hva brukte du å måle med?  (du får hjelp av noen hjemme her      ) 
 Logg deg inn på skolestudio.no  
  jobb minst 10 minutter i løpet av uka på Multi Smart Øving

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

DUE 
Due 

 

 

 

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. ØRE 

øre  

Baa, baa,black sheep, 

Have you any wool? 

Yes,sir, yes, sir 

Three bags full; 

One for the master,  

One for the dame,  

And one for the little boy 

Who lives down the lane. 

1 og 2 satt på do 
3 og 4 måtte flire 
5 og 6 møtte en heks 
7 og 8 satt på potte 
9 og 10 gikk på ski 

 

 
 
11 og 12 møtte ett troll 
13 og 14 gikk gjennom porten 
15 og 16 kjørte i heisen 
17 og 18 var redde for katten 
19 og 20 tok på seg lue. 
 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98re
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