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Oppstart og hvordan vi jobber

 Gym – turdag/temadag

 Forsøk i naturfag

 Stasjoner i norsk - går igjennom leseleksene

 Jobber i tema – knytter det til flere dag.

 Musikk 



Praktisk info

 Send beskjeder til begge lærerne

 Fravær registreres i skolemelding, andre beskjeder sendes per mail.

 Les ukeplanen – der står all informasjonen som dere trenger. Ukeplan blir 
lastet opp i portalen og i Showbie.

 Vennegrupper

 Norli jr.

 Sjekk gjerne elevenes bøker inne på Book creator. Vi lager bøker i flere fag. 



Ny læreplan og temaperioder
 Ny læreplan: LK 2020

 Tverrfaglige temaer:

 Folkehelse og livsmestring

 Demokrati og medborgerskap

 Bærekraftig utvikling

 Felles temaperioder på Bolteløkka skole

 6 uker per tema

 Temaene tar utgangspunkt i læreplanens verdigrunnlag

 Før jul:

 Identitet og kulturelt mangfold – Byen vår

 Respekt for naturen og miljøbevissthet – Ut i verden

 Skaperglede, engasjement og utforskertrang – Bøker i bokhylla



Norsk

 FUS – Funksjonell skriving i de 
første skoleårene

 Hva skal dere rette på?

 - Stor bokstav, punktum, små 
bokstaver, rettskriving, 

speilvending av bokstaver og tall

 Saltos lure leseknep

 Les høyt for barna. Det utvikler 
ordforrådet.

 Kartleggingsprøve i lesing i april



 Les 15 min. hver dag.

 Finn gjerne lesestoff som tar utgangspunkt i barnas interesser.

 Legg til rette for en koselig og rolig stund.

 Varier lesemåter (medlesing, høytlesning, ulik stemmebruk).

 Lese nøye og korrigere feillesing.

 Stimuler leseforståelsen ved å samtale om teksten i etterkant.



 Ulike tekstsjangere:

➢ Kalender, beskjeder, dikt, fortelling, faktatekst, bokanmeldelse, dagbok, 
matoppskrift, beskjeder, kalender, sagn, kart, mm.

 Språklige emner:

➢ Stavelser, faste uttrykk, synonymer, antonymer, sammensatte ord, spørreord, 
o for å, småord, setninger, mm.



Matematikk
Ny læreplan og nytt læreverk

 Ny læreplan

 Matematisk samtale, problemløsning, 
bruke verktøy til å utforske og 
argumentere

 Nytt læreverk: Dragon Box

 Utgangspunkt i noomer som bor på 
planeten Noomia.

 Utforsking, samtale, øving, oppsummering 
av dagens økt

 Apper: Dragon Box skole og Big Numbers

 To bøker: Mattestreker og Mattesnakk 
(leksebok)



Digitale ferdigheter

 Jo mer integrert nettbrettet er blitt i det pedagogiske arbeidet, jo 
flere muligheter ser vi.

 Bevissthet og systematikk rundt hvordan vi bruker nettbrettene 
på skolen. Balanse mellom digitalt og analogt.

 Framtiden krever digitalt kompetente elever.

 Mye av barnas sosiale liv vil etter hvert foregå på nettet. Lurt å 
lage regler om mobil- og nettbruk hjemme, gjerne i tråd med 
skolens regler.

 Les mer om nettvett på www.reddbarna.no

http://www.reddbarna.no


Valg

 Klassekontakter

 FAU


