
Vingelen skole tlf. 990 94 790 (990 94 784)     Bente: 971 75 426       SFO tlf.  400 35 226 

 

bente.nordistuen@tolga.kommune.no 
 

 

MANDAG 6.1 TIRSDAG 7.1 ONSDAG 8.1 TORSDAG 9.1 FREDAG 10.1 

Norsk Matte Norsk Musikk Engelsk 

Norsk Stasjonsarbeid 
Matte og norsk 

Mat & Helse 
Engelsk Matte 

Tema Norsk Gym 

Matte  

Skilek på 
Eriksjordet 

KRLE K & H Norsk  

Engelsk Leksehjelp 12.30-13.00 Samling 
Leksehjelp 13.30-14.00  Slutt 13.15 God helg 

INFO 
Velkommen tilbake til skolen! Vi gleder oss til å ta fatt på det neste halve året!  

 

 Vi starter opp året med et tverrfaglig prosjekt i norsk og naturfag. Vi skal forske på planeter og 
stjerner. Allerede første skoledag lagde vi planetene i pappmasje til stor begeistring blant 
elevene, men med mye søl og gris. Håper det ikke ble for mye vask på dere i hjemmet.   

 Tirsdag: Det har kommet en del snø og vi benytter sjansen til å starte på Eriksjordet med fokus 
på lek og aktiviteter med ski på beina. Ta med ekstra sokke – og vottebytte + drikkeflaske. 

 Onsdag: Ta med frukt og forkle, men ikke matpakke.  

 Hvis du har lånebøker som skal til Tolga, så kan du fortsatt levere dem på skolen. 
Mellomtrinnet tar dem ned til biblioteket på onsdager. 

 Ta gjerne med ei skjorte eller en genser som egner seg til litt søling i faget kunst og håndverk. 

 Fredag 31.januar er det elevfri dag for elevene. 
 

 

  

                   FAG                                                      Lekser 

 

 

Norsk/Tema  Planeter og rettskriving 

Mål:  - Vite hvilke planeter vi har i solsystemet 
           - Gjenkjenne noen stjernebilder 
            - Skrive en kort faktatekst om en planet 
            - Lære om j-lyd 

 Lese til tirsdag i Cumulus s. 20-21. Til 
onsdag i Mylder s. 48-49,  til torsdag 
s.50-51, til fredag s. 52-53 

 Skriving: Øvebok 4 s.57, oppg.13 –velg 
10 ord 

Matematikk  Symmetri 
Mål:     -Lære om speilsymmetri,      
            rotasjonssymmetri og parallellforskyving 

- Påvise symmetrilinjer 

 
 Ark i grønn kladdebok 

Engelsk   At school 
Mål:  - Kunne ord som handler om skole 

- Jobbe med spørreord og has/have 
- Lære om skole i andre land 

Textbook 3: s. 66 
Workbook 3: s 47 
Writing: Skriv om klasserommet ditt. Prøv om 
du kan bruke noen av øveordene 

KRLE    Hinduismen 
Mål:      - Kjenne til gudene Vishna, Krishna og Rama 
 

Sosialt mål 

 Kunne følge med når beskjeder blir gitt 
 

 
 
  
 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gulen.kommune.no%2Fbarnevern.4594158-110230.html%3Fshowtipform%3D2&psig=AOvVaw3Yb3CM_QS8NX0gz7aNU4h6&ust=1572093057121000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiOkZu1t-UCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjD8dLz9OLmAhXik4sKHaKkAt4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.infobilder.com%2Fbilde-a-fargelegge-planeter-i26798.html&psig=AOvVaw3BZIJf5-DDPbGvDSFv9JE0&ust=1577985598126925
https://www.minskole.no/fygle/artikkel/199408
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Ukas øveord engelsk 2 

Window 

Classroom 

Door 

Book 

Desk 

Chair 

Pencil 

Pencil case 

Rubber 

Schoolbag 

Boy 

 

 


