
 

Ukeplan for 1. trinn – uke 4 – 2020 

Hjemmeside: herstadskole.no  

Innhold 

Norsk Vi leser og skriver.  

Matematikk Vi jobber med tallene 7-10.  

Engelsk Winter - Songs and rhymes   

Tema Vinter, vær, årstider 

Sosialt: 
PALS/SmART 
  

  

  

I skolegården:  
Jeg velger hvilken aktivitet jeg vil leke før jeg går ut til storefri. 
Jeg sier hyggelige ting til de jeg leker med. 
Jeg kan følge STOPP-regelen. 
Jeg kommer raskt inn når pausen er over. 
Ved oppstart av dagen: 
Jeg sier hei til voksne og barn når vi treffes morgenen. 

Omsorg: Det er når vi viser at vi bryr oss om andre 
med det vi sier eller gjør. 

  
Lekser:     

Lekser til 

tirsdag: 

Lekser til 

onsdag: 

Lekser til 

torsdag: 

Lekser til fredag: 

Norsk: Les en side i 
LES-boka 3 ganger.  

Norsk: Les en side i 
LES-boka 3 ganger.  

Norsk: Les en side i 
LES-boka 3 ganger.  

Norsk: Les en side i LES-
boka 3 ganger.  
Ukelekse i norsk:  
Ark i postmappa: les og gjør.  

      Ukelekse i matematikk:   
Multi 1B: side 13.  
(Multi 1A boka er vi ferdig 
med og kan ligge hjemme). 

  

 INFORMASJON:   
• Ta en titt på "lærers kommentar" i leseloggen fra forrige uke :-)  
• Husk å logge leselekser. Logg ligger i blå lesemappe sammen med leseboka.  
• Lekser som er på løse ark skal IKKE settes inn i blå leseperm, de skal kun ligge løst i 

postmappa.  
• Onsdag denne uken kan elevene ha med seg et kosedyr. Vi skal skrive og tegne om 

kosedyret, deretter skal vi leke med dem. Kosedyret må få plass i sekken, da det må ligge 
der når vi ikke bruker det. 

• Onsdag denne uken er det bruktmarked på Vestskogen skole fra kl. 17.00 - 19.00. Dere 
kan ta med ting dere ønsker å selge. Informasjonsskriv om dette har blitt delt ut. 

http://herstadskole.no/


• Fredag denne uken skal vi ha 100-dagers fest for å feire at elevene har gått på skolen i 
100 dager! I den anledning er det gøy om elevene har lyst til å kle seg ut som 100-åringer. 
Se invitasjon i postmappa og på skolens hjemmeside under "Nytt fra 1.trinn".  

• I ukene fremover mot vinterferien har hele skolen ekstra fokus på karakteregenskapen 
omsorg. Dette jobber vi med gjennom blant annet samtaler, lekegrupper og rollespill.  
  
Husk: 

• Husk alltid å ha nok skift i hylla, og varmt utetøy/regntøy/støvler liggende på skolen. 
• Slik gjør du når du skal sende skolesms: 

Skole-sms: send melding til 59444203  
Eksempel: «1 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen». 

  

 Timeplan 

  
Tid: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30- 

10.00 

Samling 

  

Norsk 

(stasjoner) 

Samling 

  

Matte 

  

 Samling 

  

Norsk 

(stasjoner) 

  Samling 

  

Uteskole  

 Samling 

  

Norsk 

(stasjoner) 

10.00-

10.15 

Friminutt Friminutt Friminutt  Uteskole Friminutt 

10.15- 

11.15 

Matte Tema Norsk   Uteskole 
  

 Matte 

11.15-

11.35 

Mat Mat Mat Mat Mat 

11.35-

12.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00- 

13.00 

Tema 

   

 

Slutt kl. 

13.00 

KRØ 

   

Slutt 

kl.12.50 

K&H Norsk  

  
 

Slutt 

kl.13.00 

100-dagers 

fest m/film og 

popcorn 

 Slutt 

kl.13.00 

13.00-

13.15 

    Friminutt     

      Vi leker med 

kosedyrene 

  Slutt 14.15 

  

  

  

  

  

  

 

Mail:       
  
Caroline: Caroline.Paulsen@faerder.kommune.no 

Kamilla: kamilla.evenrud@faerder.kommune.no 
 

mailto:Caroline.Paulsen@faerder.kommune.no
mailto:kamilla.evenrud@faerder.kommune.no

