
Velkommen til foreldremøte torsdag kl. 18.00. Vi møtes i klasserommene 
våre. 
Vedlagt ukeplanen kommer invitasjon til konsert med Regnbuekoret mandag 29. April. Påmelding 
via skolesms til oss.

•

Vi planlegger et uteaktivitets-treff for foreldre, søsken og elever onsdag 27. mars her på skolen. 
Dette blir på ettermiddags/kveldstid. Nærmere informasjon kommer! 

•

I ukene fram til påske kommer vi til å leke/jobbe med butikk i mange mattetimer. Dette for å øve på 
pluss, minus, hoderegning, prissetting, verdi på penger og spesielt mynter, køregler og ellers skikk og 

bruk i butikk I den forbindelse tar vi gjerne imot ren tomemballasje som kan passe i en 
klasseromsbutikk. Send gjerne med i løpet av denne uka.

•

Hvis mulig er det også fin trening for elevene å være med å handle selv i en ekte butikk, med 
kontanter.

Viktig 

info:

Helsesøster Marianne: marianne.bjastad.overvall@faerder.kommune.no

Charlotte: charlotte.a.kristiansen@faerder.kommune.no                                                                                                    

Kirsti: kirsti.nadland.naess@faerder.kommune.no 

Ved fravær send sms, feks: «Foyn1 Kari er syk i dag. Hilsen Per» til 59 44 42 07 daglig, før 08.15.                                          

Start meldingen med 1.

         

Ukeplan for 1.trinn uke 10-2019
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Mandag 04. Tirsdag 05. Onsdag 06. Torsdag 07. Fredag 08.

08.30 Samling

KRLE

Samling

K&H/norsk

Gym/

Skriving

Samling

Naturfag

Stasjoner

09.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.00 Norsk/Matte K&H/matte/ 

norsk

Norsk /

Matte

Uteskole med 

bål

Stasjoner

11.00 Spisetid Spisetid Spisetid Spisetid Spisetid

11.30 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri

12.00 Matte/Norsk Fellesøving med 

Regnbuekoret

Matte/

Norsk 

Uteskole

med bål
Stasjoner

13.00 Friminutt Slutt 12.45 Friminutt Friminutt Slutt 13.00

13.15 Utelek Utelek Uteskole

Ukas mål:

Jeg vet om lyden Jj kommer først, inni eller sist i et ord.•

Jeg vet om lyden Cc kommer først, inni eller sist i et ord.•

Jeg kan handle i "butikk" og øver på å regne ut hvor mye jeg skal betale•

Jeg kjenner verdien av myntene 1 kr., 5 kr., 10 kr. og 20 kr.•

Jeg kan telle til 20 forlengs og baklengs. Jeg kan også starte å telle fra hvilket som 

helst tall mellom 0 og 20. 

•

Lekse til:

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Les 15-20 min i 

boka i lesemappa di.

Les 15-20 min i 

boka i lesemappa 

di.

Les 15-20 min i boka i 

lesemappa di.

Uteskoledag:

Ta med 

sitteunderlag, (bål)

mat/drikke og klær 

etter vær

Tegne ferdig i uteboka. 

Fortelle hjemme om 

dagen. De voksne 

skriver eller elevene 

velger å skrive litt selv.
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