1., 2. & 3. KLASSE UKE 18
Praktisk info:
• Vi starter uka med uteskole i gapahuken – oppgaver og bål.
• I løpet av uka kommer vi til å jobbe med bl.a.: resultatene ut fra kartleggingsprøver og elevens
interesse. 1.-2A. fortsetter med lesekurs og vi skal begynne å forberede oss til både 17. mai feiring og
sommeravslutning.
• Ukas sang: “Ja vi elsker...” og “Norge i rødt, hvitt og blått”. Fint om dere øver på sangene hjemme
også.
• Beskjeder på Transponder må komme før kl. 8.30 eller etter kl. 14.00. Dersom det er beskjeder vi må
ha umiddelbart, må dere ringe til skolen for å gi beskjed i tidsrommet midt på dagen.
• Skolen serverer frokost, og frukt til fruktpausen.
• Skolemelk/skolefrukt – gå inn på https://www.skolelyst.no/
• Husk å sørge for klær etter været og skifteklær. Riktige klær gir gode opplevelser
• Husk å gi beskjed hvor eleven skal etter svømming/gym.
• På uteskole mandager har vi alltid bål, så elevene kan ha med noe å grille hver gang, om de ønsker.
Det er også alltid lov å ha med kakao eller saft disse dagene.

Hilsen teamet på 1.-3. trinn 😊
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MANDAG
03.05

TIRSDAG
04.05

ONSDAG
05.05

TORSDAG
06.05

FREDAG
07.05

Kl. 8.30 – 9.00

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Basisfag

Basisfag

Basisfag

1.arbeidsøkt

Eget arbeid

Lesekurs
(norsk, matematikk, digitale
verktøy)

Lesekurs
(norsk, matematikk, digitale
verktøy)

Lesekurs
(norsk, matematikk, digitale
verktøy)

Kl. 9.00 – 11.15
Fruktpause kl. 10.00

Samlingsstund
Påkledning
Uteskole i gapahuken

Svømming
(gutter)
Gym
(jenter)
Lunsj

Lunsj
Kl. 11.15-11.45
Huskhåndvask!

Lunsj

Lunsj

Lunsj
Husk å gi beskjed om hvor
eleven skal etter skolen.

Kl. 11.45 – 12.45

2.arbeidsøkt
Kl. 12.45 – 14.15
Vi vasker hendene med en
gang vi kommer inn på
skolen etter friminuttet!

Kl. 14.15 – 14.45

Eget arbeid

Logg i uteskoleboka.

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Kulturfag
Forberedelse til
forestilling

Kunst og håndverk
Vi lager 17. mai pynt

Kulturfag
Forberedelse til
forestilling

Vi gjør ukas oppgaver.

Vi gjør ukas oppgaver.

Vi gjør ukas oppgaver.
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Buss hjem/SFO

God helg 😊
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“Ja vi elsker...”
Ja, vi elsker dette Landet
Som det stiger frem
Furet værbitt over vannet
Med de tusen hjem
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
drømme på vår jord
Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.
Ja, vi elsker dette Landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
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med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Norge i rødt, hvitt og blått

Hvorhen du går i li og fjell,
En vinterdag, en sommerkveld
Med fjord og fossevell,
Fra eng og mo med furutrær
Fra havets bryn med fiskevær
Og til de hvite skjær,
Møter du landet i trefarvet drakt,
Svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien,
Rammer stripen med blåklokker inn
Mot den rødmalte stuen ved veien,
Det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvit som det hvite er sneen,
Og det røde har kveldssolen fått,
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Og det blå ga sin farve til breen,
Det er Norge i rødt, hvitt og blått.
En vårdag i en solskinnsstund
På benken i Studenterlund
Der sitter han og hun,
To unge, nyutsprungne russ,
To ganske nylig tente bluss,
I 20 grader pluss.
Hun er som en gryende forsommerdag
Som farves av gjenskinnet av det norske flagg.
Ja, så hvit som det hvite er kjolen,
Og så rødt som det rø' hennes kinn,
Hennes øyne er blå som fiolen,
Hun er flagget som vaier i vind.
Han har freidig og hvitlugget panne,
Og en lue i rødt har han fått.
Med en lyseblå tiltro til landet
Står vår ungdom i rødt, hvitt og blått.
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De kjempet både hun og han!
Nå lyser seirens baunebrann,
Utover Norges land.
Mot himlen stiger flagg ved flagg
Som tusen gledesbål i dag,
For alle vunne slag.
Det knitrer som før over hytte og slott,
Et flammende merke i rødt og hvitt og blått.
Som et regnbuens tegn under skyen,
Skal det evig i fremtiden stå.
Se, det glitrer på ny over byen,
I det røde og hvite og blå.
La det runge fra gaten og torget,
Over landet som nordmenn har fått:
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge!
Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!
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