Kjære foreldre på 1. trinn.

Takk for fine bli-kjent-samtaler med dere.
Vi har kommet til oktober og vi har blitt kjent med de herlige barna deres.
I oppstarten har det tverrfaglige målet vårt, hentet fra Læreplanverket
Kunnskapsløftet, vært: Folkehelse og livsmestring. Dette har vært fokus disse
første skoleukene.
Elevene har erfart trivsel og mestring i skolen. Med utgangspunkt i dyrene i
Hundremeterskogen har vi jobbet med vennskap, samhold, ensomhet,
utenforskap, egen styrke og tåle utfordringer.
Vi har også vasket mye hender og vært bevisste på smitteverntiltak.
Vi har gjennom lek og uteaktiviteter, startet innlæringen av skoleferdigheter de
skal bygge på resten av livet. Nå kan disse herlige små leke fint sammen, dele,
lytte, inkludere, klatre og lære av hverandre.
Og ikke nok med det! De kan også sitte stille, vente på tur, høre på beskjeder,
forstå struktur på skoledagen, rekke opp hånden, ha tillit til oss voksne og
vaske hender. De har fått nye venner og blitt et trinn med glade barn som er:

LESEKLARE!
I tiden frem mot jul inviterer vi dere med oss på en stor dugnad med mye
høytlesing. Les MYE for barnet ditt, aller helst hver dag. Bruk biblioteket i
Tønsberg. Få hjelp av de dyktige bibliotekarene der til å finne ut av hva slags
bøker ditt barn liker best og opplev bøkene sammen. Du er det beste forbildet
barnet ditt har på lesing. Når dere leser sammen blir barnet ditt bevisstgjort på
språk, begreper, intonasjon, leseretning, setninger, innhold i bilder og de blir
motiverte til å lese mer sammen og alene.

Mange barn lærer å lese gjennom skriving. Vær et forbilde også her! Ha
blyanter og papir tilgjengelig for barna. Skriv små lapper til dem! De lærer fort å
lese: IS (Særlig om de får en ). La dem tegne, lekeskrive og skrive små
lapper, bøker, kort og lister.

Overordnet mål for neste periode er «Bærekraftig utvikling» fra fagfornyelsen.
Vi kommer til å fokusere på variasjon i årstidene, ha HØSTEN som tema. Vi skal
undre oss over sykluser i naturen og lære hvordan vi mennesker kan ta vare på
naturen på best måte. Følg med på ukeplanene som alltid. Mer informasjon vi
stå der.
Parallelt med dette skal vi lære alle bokstavene i alfabetet. Det kommer til å bli
innøvd to og tre bokstaver i uka frem til vi har vært igjennom alle 29. Dette vil
gjøre at ditt barn kommer til å knekke lesekoden ganske raskt, og det må øves
hjemme på leselekser for å få dette til.
GOD OKTOBER OG NOVEMBER med mye lesing og skriving!
Hilsen Henriette, Nina, Bente og Grete Lill

