
                                  

 

 Vi jobber med: 

• Hemmelig       

• Matte: 
• Addisjon til 10 

• regnestrategier 

Viktige symboler:  

+ betyr pluss, legge sammen 

= betyr «like mye som» 

Husk varme klær, 

sko og sitteunderlag 

til utedager. Det 

gir ikke glede å 

fryse ute. 

INFORMASJON:  

Da er vi inne i den siste uken med hjemmearbeid før jul.  

Vi har kommet godt i gang med hemmelighetene våre. Denne uken blir det stasjonsjobbing tirsdag, onsdag og 

torsdag. Her arbeider elevene i smågrupper med hemmeligheter, norsk – og matematikk oppgaver i løpet av 

skoledagen. Så blir det nok tid til litt lek og kos og hygge også       

På fredag skal vi gå Lucia rundt på skolen(værforbehold). P.g.a smittevern, så må vi gå ute i skolegården.  Vi 

stiller oss opp på strategiske plasser, og synger for alle de andre elevene som vil se og høre oss fra sine 

klasserom. Denne dagen hadde det vært fint om elvene hadde på seg en stor hvit t-skjorte/ skjorte (fra far 

eller mor), som vi kunne ta utenpå ytterjakker/dresser. Skjortene leveres til skolen SENEST torsdag (husk 

navn). 

På uteskolen fredag trenger ikke elevene å ha med seg skolemat (de som skal på Sfo må ha mat til kl. 14.00). 

Vi får servering på Eidene. 

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 50 
Mandag 

07.12 

Tirsdag 

08.12 

Onsdag 

09.12 

Torsdag 

10.12 

Fredag 

11.12 

08.20-08.50  Adventstund Adventstund Adventstund Adventstund Adventstund 

08.50-09.50  

Gym 
Husk sko 

Stasjoner Stasjoner Stasjoner  
  Luciavandring på 

skolen. 

09.50-10.00  PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE 

10.00-10.50  Stasjoner Stasjoner Stasjoner 
Uteskole til 

Eidene 

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

11.50-12.50  Norsk  Musikk Stasjoner Stasjoner  

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

13.00-14.00  Matematikk     

                        Slutt: 14.00                                                               Slutt: 14.00 
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Jeg (eleven      )kan tallene fra 1-9: 

Jeg kan følgende godt: 

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

Vannrett 
Loddrett 
 Skrå 
Bue 

 

Addisjon som betyr å legge sammen 

+ pluss 

= like mye som 

 

Kjenner du alle tallsymbolene nå?  

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9   

kan du koble tall og mengde, som at for 

eksempel:2 er   

 

 Logg deg inn på skolestudio.no  
 Jobb minst 10 minutter i løpet av uka på Multi Smart Øving.

Fint om du øver på sangene: finn dem på You tube og syng sammen       
➢ Den lengste natten,  
➢ Santa Lucia (fra jul i svingen) 
➢ Tenn lys 
➢ Nå tennes tusen julelys 

  

 
Øv deg på alfabetet i rekkefølge: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
Husk at lydene er viktigst 

 

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. 

 

➢ Gjør de to prikk til prikk arkene i 
hjemmearbeidsboka. Husk; start på bokstaven A. 

➢ Hjelpe til hjemme med to oppgaver (eks. dekke 
bordet, gå ut med søpla o.l) Skriv hva du gjorde i 

hjemmearbeidsboken din. 


