Ukeplan for 1.trinn uke 24
Garderåsen skole: 63 88 71 10 / 63 88 71 23

SFO: 63 88 71 14 / 47 48 39 96

Kontaktlærere:
tone.irene.johannessen@fet.kommune.no
linn.sunniva.hoglund@fet.kommune.no
Lærer:
rasa.hoftvedt@fet.kommune.no

Jeg kan 3 badevettregler.
Jeg tar med andre i leken.
Jeg har en ryddig garderobehylle.
Tid:
08.30-11.00
Spise
10.30-11.00

11.00-11.45
11.45-13.00

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Stasjoner i
norsk

Gym

Idrettsdag

Stasjoner
i matte

Stasjoner i

STROEFRI
Kunst og
håndverk
Slutt 13.00

norsk

Engelsk
STOREFRI
Matematikk

STOREFRI
Norsk

Idrettsdag

STOREFRI
Øve til
sommerfest

Slutt 13.00

Slutt 12.30

Slutt 13.00

Slutt 13.00

LEKSER UKE 24:
 Les badevettreglene i blå leseperm sammen med en voksen.
Se og hør på badevettreglene på:
http://skole.salaby.no/1-2/kroppsoving/badevett/badevettregler
(brukernavn: gar24 passord: fisk)
 LES UKAS ØVEORD:

bade – stupe - svømme – strand – land – dytte – dykke – brygge
 Gå inn på http://skole.salaby.no/1-2/matematikk og gjør ulike
oppgaver på valgfritt kapittel.
 Sjekk hjemme om du har noen skolebøker liggende og ta de med på
skolen.

Informasjon til foresatte.
 På ONSDAG er det idrettsdag for 1-3.trinn. Ta med tursekk, gode
sko, praktiske klær og rikelig med mat og drikke. Husk solkrem og
myggspray!
 Ferien nærmer seg og i løpet av uke 24 må dere foreldre komme
innom garderoben og rydde i klær og sko. Ta med hjem vintertøy og
annet utstyr. I uke 25 blir gjenglemt tøy kastet eller gitt bort til
UFF/Fretex.
 Siste skoledag er fredag 22. juni. Da avslutter vi undervisningen kl.
11.00. SFO er åpen til kl. 17.00 som vanlig. De elevene som ikke har
SFO-plass, har mulighet til å være på SFO fram til kl. 13.00.

-

Skoleåret 2018-2019:
Kontaktlærer 2A: Tone Irene Johannessen
Kontaktlærer 2B: Linn Høglund
Lærer: Rasa Hoftvedt
Assistent Brit-Aina Kristoffersen

 Rasa er kontaktlærer i 2A de tre første skoleukene på
2. trinn. Tone Irene skal være kontaktlærer i 1B inntil ny
kontaktlærer er på plass der 6. september.
Vi minner om sommerfest for 1. trinn mandag 18. juni. Hold av
kvelden! Vi blir på skolens område.
Invitasjon kommer! 

Hilsen oss på 1. trinn

