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Hei! 
Referatet fra foreldremøte, med alle vedlegger, blir send på e-post.  
 
Praktisk info: 

• Uke 38 er brannvernuka og vi kommer til å lære mye om dette. I år settes det blant annet fokus på ladevett, og 

arrangere stolpejakt med brannvern i fokus. Her finner dere mer informasjon om dette: Brannvernuka | 

Brannvernforeningen Jeg anbefaler å bruke bamse Bjørnis sin side: Brannbamsen Bjørnis - Norges viktigste bamse Vi 

skal også ha brannøvelse i neste uka, først på tirsdag øver vi alene (kun 1.-2. trinn), så med hele skolen på torsdag. 

Så gjerne snakk med barn om dette. Vi vet at barn kan komme med forskjellige reaksjoner, noen synes dette er artig 

mens de andre kan være redde og gråte.  

• På mandag kommer vi til å lage oss lunsj fra fisk vi fikk kjøpe hos Egil Kristoffersen & sønner AS i Bø i forrige uka. Så 

det blir ikke bål og barn som er ikke glad i laks må ha med seg vanlig matpakken. Så plukker vi tyttebær i 2. del av 

dagen, ta med noe for å plukke i. I tillegg skal vi snakke om liter og desiliter. 

• I basisfag gis presentasjoner av: tall, tallmengde, addisjon, subtraksjon, posisjonssystemet, bokstaver, rim, arbeid 

med tekst og leseforståelse.  

• På onsdag blir elevene kjent med den fjerde montessorifortelling.  

• På torsdag skal vi til Sortland. Sortland Jazzfestival invitert 1.-4. trinn på konsert med Bare Egil og Aslags. Om vi får 

mulighet, så kommer til å besøke biblioteket og elevene får mulighet til å låne ei bok hver.  

• På fredag fortsetter vi med opplegget «Skriv med Kongen».  

• Ukas sang/dans: (123) Brannbamsedans - musikkvideo - Brannbamsen Bjørnis - YouTube 

Hilsen teamet på 1.-2. trinn 😊  

https://brannvernforeningen.no/brannvernuka
https://brannvernforeningen.no/brannvernuka
https://brannbamsen.no/
https://www.youtube.com/watch?v=WQ5GSKDnMNI&t=89s
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MANDAG 
20.09 

TIRSDAG 

21.09 
ONSDAG 

22.09 
TORSDAG 

23.09 
FREDAG 

24.09 

 
Kl. 8.30 – 9.00 Frokost Frokost Frokost 

 
Frokost 

 
Frokost 

 
1.arbeidsøkt 
Kl. 9.00 – 11.15 

Fruktpause kl. 10.00 
 

Uteskole 
Vi lager lunsj  

Brannøvelse for 1.-2. 
Basisfag 

(matte, norsk, digitale 
verktøy) 

Oppgaver knyttet til 
Brannvernuka 

 

 
Basisfag 

(matte, norsk, digitale 
verktøy) 

Oppgaver knyttet til 
Brannvernuka 

 

Brannøvelse hele skolen 
Basisfag 

(matte, norsk, digitale 
verktøy) 

 

Konsert på 
Kulturfabrikken 

«Bare Egil og Aslags» 

 
«Skriv med Kongen» 

 

Ukesoppgaver 
 

Lunsj 
Kl. 11.15-11.45 
Huskhåndvask!  

 
Lunsj – IKKE BÅL 

 

 
Lunsj 

 
Lunsj 

 

 
Lunsj 

 
Lunsj 

 
Kl. 11.45 – 12.45 

 

Friminutt Friminutt 
Friminutt 

 
Friminutt 

Buss hjem/SFO kl 12.00 
 

God helg 
 

 

2.arbeidsøkt 
Kl. 12.45 – 14.15 

Vi vasker hendene med en 
gang vi kommer inn på 

skolen etter friminuttet! 

 
Vi plukker tyttebær  

ta med noe for å plukke i.  
Vi snakker om liter og 

desiliter. 
 

Uteskole –  
vi går inn rund 14.00 for å 

skrive i uteskoleboka 

 
Gym (gutter) 

Svømming (jenter) 
 

Husk gi beskjed på 
transponder hvor barn 

skal etter svømming/gym 
 

 
4. montessorifortelling- 
skrivekunstens historie 

Konsert på Kulturfabrikken 
«Bare Egil og Aslags» 

Kl. 14.15 – 14.45 

 
Vi gjør ukas oppgaver Vi gjør ukas oppgaver Vi gjør ukas oppgaver 

 


