Uke 38

1.-2. trinn
Mandag 14/9
07.50

08.15
–

Tirsdag 15/9

Mat eller ute

Mat eller ute

Lesestund

Lesestund

Felles presentasjon:
substantivfamilien.
Norsk
1.kl: iMAL og
materiell

Onsdag 16/9
Mat eller ute

Tur til leirsjøen
1.og 2. klasse:
Matematikk

indiv. arbeid

2.kl: Dobbel
konsonant

vi kjører buss til Snåsa
skole på Astroshow

Eget arbeid på
klasserommet.

kl.10.00

Torsdag 17/9
Mat eller ute

Lesestund

12.30
-

Mat eller ute
Lesestund
lesetrening og
Leksehjelp

Matte: individuelt arbeid
Barnehagen og
1.-4.kl. skal til
Leirsjøen.

Norsk

Kameratkurs:

1.kl: ABC boka: indiv.

Eget arbeid:

2.kl: Dobbel konsonant

Kunst og håndverk:
lage ferdig tidslinje.

Vi skal fiske og plukke
Annet arbeid: Individuelle
tyttebær.
presentasjoner /gruppepresentasjoner.

10.1511.00

11.00

Fredag 18/9

Samling.
Ukeplaner deles ut,
og blir med hjem.
God helg!

Lunsj ta med
matboks.
drikke serveres på
skolen

Varmlunsj:
Blomkål-og
brokkoligrateng
m.krydderbrød og
salat

(egen matboks og drikke)
ute kl..11.00

Lunsj (egen matboks) i
klasserom. Drikke serveres.
kl..11.00

ute

ute

Matpakke

ute

Gym ute med Idrun
M

Musikk med Kjell Arild.
sanger.

Hjemreise i 13.30
På skolen 14.00

Kulturfag: videre arbeid.
Tidslinje

Lunsj (egen matboks) i
klasserom. Drikke
serveres.

SFO hjemreise
fredager:
Sørbygdbuss: 12.15
Agle.snåsa
buss:12.20

Leirsjøtur:
Buss: Avreise ca. 09.00. hjemreise: 13.15.
Vi kan låne ut 3 barnestenger som vi rullerer på, og som vi viser hvordan man fisker med. Tove tar med agn og spinner.
Barna kan ha med stang selv, hvis alt er ferdig montert med snøre og krok/spinner som er festet godt til stang, for transport.
Hvis de har med stang selv, er det fint om de har lært seg å bruke stanga og har øvd seg først.
Vi har ikke mulighet til å hjelpe alle med å lære opp å bruke egne stenger, på en slik dagstur,
da vi har flere aktiviteter som foregår, og de voksne er fordelt.
voksne og barn blir fordelt på tyttebærtur, liten båttur i nærheten av land, med redningsvest.
Og fiske fra land. Alle skal få prøve alt. Det blir mulighet for å leike litt på stranden også
Redningsvester henger i gapahuk (også for barn). Tove tar med noen redningsvester for de minste (fjellstyrets), så er vi sikre
på vekt og str.3 barn og 2 voksne i båten på hver tur.
Vil du ha med fiskeutstyr er det greit, men da må det være rigga og klart for bruk.
Hvis det er spinner eller dupp m.krok, kan den tapes fast rundt stanga. Vi kan ikke ha noen løse snører i buss eller i sekk.

Ukas sang og regle:
Regle: «Nå begynner vi!» (først kom et lass med lisser……..).
Sang: Å å det er langt å gå. Og Knutsen og Ludvigsen sanger I musikktimen.

