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Me vil trivast 

Me vil læra 

Me vil stå saman 

Vekeplan for 1. steg  

veke 9 

 

 

 

  MÅNDAG 
28/2 

TYSDAG 
1/3 

ONSDAG 
2/3 

TORSDAG 
3/3 

FREDAG 
4/3 

 
 
1 
2 

 
 
09.00 
10.30 

Tema 

vinter 

Kroppsøving 
i Saften 

Samling   
Fysioterapeut 

Melissa er på besøk 

 

Samling   

Lesing Lesing 

Norsk Matematikk 

3 10.45 
11.30 Matte Norsk Musikk 

Uteskule 
i Holerunane 

 

Me avsluttar tema 
Vinter 

 
 
4 
5 

 
 
12.00 
13.30 

Stasjonsarbeid 
norsk 

Stasjonsarbeid 
matematikk 

Matematikk 

 
 

Foreldremøte klokka 

17.30. 

6 13.45 
14.30 

 
 

  

 

 
 

LEKSE TIL TYSDAG:  

Ver med å finne fram 

gymklede og sekken 

din. Ta på gymklede til 

du kjem på skulen. Du 

treng gymsko, håndduk, 

dusjsåpe og byteklede.  

LEKSE TIL ONSDAG: 
 

LEKSE TIL TORSDAG: 
Ver med å pakke 
tursekken din. Hugs 
mat, frukt og drikke, 
sitjeunderlag, byteklede 
og ekstra vottar, sokkar 
og lue. 

LEKSE TIL FREDAG: 
Lever Lesemappa til 
læraren din på fredag. 
 

Vekelekse: 

I løpet av veka skal du lesa teksten og gjera oppgåvearket «Trekk strek frå ord til bilete» i Lesemappa di saman med ein 
vaksen heime. Det er lurt å lesa fleire gonger i løpet av veka. Lever Lesemappa til læraren din på fredag! 
 

Norsk øveord: 
å fiske 
å isfiske 
snø 
snølykt 
vinter 
vinterferie 

Matematikk øveord: 
Tiarvenner 
Siffer 
Tal 

English: 
Do you like skiing / ice skating / playing in 
the snow?  
 
Yes, I like skiing / ice skating / playing in 
the snow. 
No, I don’t like skiing / ice skating / playing 
in the snowy. 
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 Dette arbeider me med denne veka 

Norsk Bokstavrepetisjon, blyantgrep og skriving 

Matematikk  Tiarvenner og likskapsteiknet 

Engelsk Winter 

Kroppsøving OL-aktivitetar 

Tema I veke 3 – 9 arbeider me med temaet Vinter. Faga samfunnsfag, musikk, engelsk, norsk, 
matematikk, kunst og handverk og naturfag er del i temaet. 

 

Meldingar 
 
Studentar 
Onsdag 2.mars kjem studentane som var saman med oss i haust tilbake. Dei skal ha 
skuleovertaking i veke 10  og 11; måndag 7.3- onsdag 16.3. Studentane deltek på 
foreldremøtet onsdag ettermiddag. 
 
Foreldremøte 
Minner om foreldremøte onsdag 2/3 på klasserommet. Det er påmelding i Visma slik at me har ei oversikt over 
kven som kjem. 
 
Kroppsøving 
Det vert kroppsøving som vanleg i Saften. Det er supert om elevane kan komma i gymklede slik at dei slepp å 
bruka så mykje av kroppsøvingstida i garderoben til byting. Elevane må ha med seg handduk, dusjsåpe, byteklede 
og gymsko. Jentene må også ha med seg hårstrikk slik at dei slepp å bli våt i håret. 
 
Uteskule  
Denne veka skal me vera på uteskule i Holerunane. Det vert vanleg oppstart i klasserommet med sjekk av sekkar 
og påkleding, før me går ned til Holerunane. I sekken treng elevane mat, frukt, drikke og sitjeunderlag. Om nokon 
ynskjer noko varmt å drikke er det lov. I tillegg treng elevane ekstra vottar, lue, ullsokkar og gjerne ein ekstra varm 
genser til å ta på når me ikkje vert varme av å gå. Me avsluttar på skulen til vanleg tid, 14.00.  
 
 

Me ynskjer dykk ei fin veke!       
Andrea og Mari 
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