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Praktisk info: 
  

• Tilsyn i skolegården fra kl. 8.15.  

• Skolen serverer frokost og frukt. 

• Vi har alltid bål på uteskole, så ta gjerne med bålmat denne dagen. Det er også alltid lov å ha med 
kakao eller saft på uteskole. 

• Bestilling av skolemelk kan gjøres her: Skolelyst  

• Ukas sang: Vi-sangen Vi sangen - YouTube 

• Beskjeder på Transponder som gjelder frokost og/eller skoledagen må komme før kl. 8.30. 
Beskjeder som gjelder hjemreise, må komme før 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.  

• Husk å gi oss beskjed på Transponder om morgenen tirsdag om hvor ditt barn skal etter 
gym/svømming på tirsdager. Om dere har en fast ordning, si fra om dette, så slipper dere å gi beskjed 
ukentlig.  

• Husk å sørge for klær etter været og nok skifteklær. Riktige klær gir gode opplevelser ute       Det 
hender vi tar spontane turer i kulturfagøktene.  

 

Hilsen teamet på 3.-4. trinn 😊 

 

  

https://www.skolelyst.no/
https://www.youtube.com/watch?v=zYVvHzzHzAc
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MANDAG 
25.10 

TIRSDAG 

26.10 
ONSDAG 

27.10 
TORSDAG 

28.10 
FREDAG 

29.10 

 
Kl. 8.30 – 9.00 Frokost Frokost Frokost 

 
Frokost 

 
Frokost 

 
1.arbeidsøkt 
Kl. 9.00 – 11.15  
Med fruktpause 

 
Uteskole sammen med 1. 

og 2.klasse  
 

Kartlegging 
Matematikk del 2 

 

 
Basisfag - stasjoner 

Norsk, matematikk, data 
 

 

 
Vi jobber videre med FN-

dagen 
 
 

Kunst og håndverk 
 

Lunsj 
Kl. 11.15-11.45  

Husk håndvask!  

Vi lærer om FN-dagen 
(som var 24/10) 
og jobber med 

naturmaterialer.   

 
Lunsj 

 
Lunsj 

 
Lunsj 

 
Lunsj 

Kl. 11.00-11.30 

 
Kl. 11.45 – 12.45 

 

Litt væravhengig hvor vi 
blir denne dagen.  

Friminutt 
 

Friminutt 
 

Friminutt 
Friminutt 

Kl. 11.30-12.00 

2.arbeidsøkt 
Kl. 12.45 – 14.15 

Vi vasker hendene med en 
gang vi kommer inn på 

skolen etter friminuttet! 

 

 

 
Gym 

Gutter 1.-4.klasse 
 Svømming 

Jenter 1.-4.klasse 

 
 

4. montessori-fortelling 

 
 

Etterarbeid 4. 
montessori-fortelling 

 
God helg 

  

Kl. 14.30 – 14.45 

 
Vi skriver logg fra uteskolen. Vi gjør dagens oppgaver. Vi gjør dagens oppgaver.  Vi gjør dagens oppgaver. 
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Vi-sangen (Vi er barn fra forskjellige land)  

 

Det finnes mange barn i andre land,  

som har ingenting, men gjør så godt de kan.  

Og de drømmer om en verden der ingen våpen slipper til,  

at de har nok mat og leker hvor de vil.  

 

Vi har ingen tid å miste.  

Det må gjøres noe nå.  

Strekke ut en hånd og ikke bare se på.  

 

Vi er barn fra forskjellige land  

som står sammen, og viser vi kan  

skape samhold om vi bare vil,  

ingen grenser for hva vi får til.  

Og vi synger så høyt som vi kan.  

Vi vil høres i all verdens land.  

For vi har noe viktig å si;  

Vi er barn som har mye å gi - mye å gi.  

 

I en liten by langt mot nord  
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har vi samlet oss og synger høyt i kor.  

For vi drømmer om en verden der alle barn kan le,  

hvor vi har det trygt og krig har blitt til fred.  

 

Vi har ingen tid å miste.  

Det må gjøres noe nå.  

Strekke ut en hånd og ikke bare se på.  

 

Vi er barn fra forskjellige land  

som står sammen, og viser vi kan  

skape samhold om vi bare vil,  

ingen grenser for hva vi får til.  

Og vi synger så høyt som vi kan.  

Vi vil høres i all verdens land.  

For vi har noe viktig å si;  

Vi er barn som har mye å gi.  

 

Vi er barn fra forskjellige land  

som står sammen, og viser vi kan  

skape samhold om vi bare vil,  

ingen grenser for hva vi får til.  
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Vi er barn fra forskjellige land  

som står sammen, og viser vi kan  

skape samhold om vi bare vil,  

ingen grenser for hva vi får til.  

Og vi synger så høyt som vi kan.  

Vi vil høres i all verdens land.  

For vi har noe viktig å si;  

Vi er barn som har mye å gi - mye å gi. 

 


