
 

 

 
 

Osloskolen 

 

Vestli skole 

 

Velkommen til Bli Skoleklar – uke 33 2022 

 

Base: Vestli skole Telefon: 23 46 63 50 

Lærere: Radouane - Jamie 

Assistenter: Merale – Jonas- Daut – Fouzia – Semijal 

Oppmøte: Kl. 09.00. 

Henting Kl. 15.00. Mulighet for å være på AKS til kl. 16:00 hver dag. 

Beskjed Ta med pennal, mat og drikke til to måltider, klær til å være ute og inne og gode sko. 

Regntøy og støvler. Ekstra klær. Innesko. 

 

 

Mandag 15.08 

Dagens læringsmål:  

Kunne bruke ord om skolen. 

Lære å følge “lærer”-signalet. 

Bli kjent med de andre barna. 

Dagens ord: Sekk, stol, pult, Ipad 

Tema og aktiviteter: 

Øve på å stille opp ute, to og to på rekke 

Navneleker 

Sprell i jungelen – sang kort 

Språkleker 

Leke 

Uteaktivitet 

 

Tirsdag 16.08 

Dagens læringsmål: 

 Kunne bruke ord om skolen. 

Sitte stille og lytte til 

hva som blir sagt. 

 

 

 

Dagens ord: Sekk, stol, pult, Ipad 

 

Tema og aktiviteter: 

Språkaktiviteter 

Øve på å stille opp ute, to og to på rekke 

Sprell i jungelen – sang kort 

Leke 

Uteaktivitet 



 

Onsdag 17.08 

Dagens læringsmål: 

 Lære å følge “lærer”-signalet. 

Lære å gå to og to på rekke. 

Dagens ord: bok, Smart Board, bokstaver, tall. 

Tema og aktiviteter: 

Tur til Liastua etter første lunsj kl. 11:15. 

Husk ekstra drikke og mat, og klær etter vær. 

 

Torsdag 18.08 

Dagens læringsmål: 

 Kunne bruke ord om skole. 

Lære å rekke opp hånda og vente på tur 

 

 

Dagens ord: bok, Smart Board, bokstaver, tall. 

Tema og aktiviteter: 

Språkaktiviteter 

Øve på å stille opp ute, to og to på rekke 

Sprell i jungelen – sang kort 

Leke 

Uteaktivitet 

 

Fredag 19.08 

Dagens læringsmål: 

 Repetere ord om skolen 

Lære å følge “lærer”-signalet. 

Lære å gå to og to på rekke. 

Dagens ord: Sekk, stol, pult, Ipad, bok, Smart 

Board, bokstaver, tall. 

 

Tema og aktiviteter: 

Tur til Jesperud etter første lunsj kl. 11:15. 

Husk ekstra drikke og mat, og klær etter vær. 

 

 

• Sprell i jungelen handler om å skape et inkluderende leke – og språkmiljø som løfter 

barnas ressurs i et kulturelt mangfold 

• Lekaktivitetene er blant annet, Lytte til lyd, Kims lek, Hemmelig pose, sanger & regler, 

klokke – rim, rimejakt rimelotte time domino og klappe stavelser. Det vil bli prioritert 

aktiviteter som fremmer elevens språklige bevissthet. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


