
Denne uka starter øving med Regnbuekoret opp igjen. Dette er samme type kor som de 

fleste av elevene våre var med på i fjor, et samarbeid mellom de eldste barna i 

barnehagen og 1. trinn. Det er kulturskolen i Færder kommuner som er arrangører. 

Årets konsert vil finne sted på Nøtterøy Kulturhus mandag 29. april kl.10:00 og 

12:00. Nærmere informasjon kommer. 

•

Fra og med uke 4 vil vi på 1. trinnet jobbe med et nytt dybdelæringsprosjekt. Vi skal 

jobbe med identitet og mangfold. I denne forbindelse har vi valgt å fordype oss i 

samene som urbefolkning. Vi kommer til å jobbe bredt i forhold til både 

arbeidsmetoder og temaer innenfor vårt hovedtema samer. I løpet av perioden vil vi ha 

sett litt på samenes historie, religion, musikk, mattradisjoner, folkedrakter, dyr og 

mere til. Vi håper å kunne knytte dette opp mot vårt arbeid med å inkludere alle, være 

åpen for at vi alle er ulike og følelsen av at vi alle er like mye verdt uansett. Dette 

prosjektet vil vare fram til  onsdag 6. februar hvor vi avslutter med en fin markering av 

samefolkets dag. Vi ser fram til et nytt og spennende dybdelæringsprosjekt. 

•

Leif fortsetter å besøke elevene våre! Denne uka kommer han på overnattingsbesøk til 

Gustav, Filip og Matthias.

•

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 3-2019
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Mandag 14. Tirsdag 15. Onsdag 16. Torsdag 17. Fredag 18.

08.30 Samling

Samfunnsfag

Samling

Norsk

Gym/

Skriving

Samling

Samfunnsfag

Stasjoner

09.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.00 Norsk/Matte Matte Norsk/

Matte

Uteskole med 

bål

Stasjoner

11.00 Spisetid Spisetid Spisetid Spisetid Spisetid

11.30 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri

12.00 Matte/Norsk Øving 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 Tt kommer først, inni eller sist i et ord.•

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

Jeg vet hva et sammensatt ord er.•

Jeg vet hva som menes med tallvenner (addisjon). •

Jeg kan addere innenfor tallområdet 0-10, ved bruk av konkreter•

Jeg vet at det finnes flere ulike familityper og familieformer i Norge og i andre land•

Lekse til:

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Les hele eller halve 

s. 23 i Kaleidoboka 

1B minst 3 ganger.

Gjør s. 27 i 

Kaleidoboka 1B.

Du skal sette strek 

mellom ord og 

bilde. Så skal du 

skrive ordet som 

passer til bildet på 

den gule steken.

Les hele eller halve 

s. 37 i Kaleidoboka 

minst 3 ganger.

1.

Uteskoledag:2.

Ta med 

sitteunderlag, 

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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