
Ukeplan for 1. trinn – uke 39 – 2019 

Hjemmeside: herstadskole.no  

Innhold 

Norsk Vi øver på og repeterer bokstavene vi har blitt kjent med til nå. 

Matematikk Vi teller og sorterer: flest, færrest 

Engelsk Song and rhymes 

Tema "Vi er sammen": Her er jeg og familien min 

Sosialt: 
  

  

  

Vi blir kjent. Øve på rekke opp hånda og vente på tur.  

 

 

Hjelpsomhet: Det er når vi hjelper andre. 
 
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: 

La en voksen lese arket i 
blå leseperm for deg. 
Kanskje klarer du å lese 
noen ord selv? Du skal 
sette blå eller rød ring 
rundt bokstavene S s   I i   L 
l   O o   A a   M m   E e   N n  
(Prøv å finne minst 5 av 
hver bokstav). 
 
 

La en voksen lese arket i 
blå leseperm for deg. 
Kanskje klarer du å lese 
noen ord selv? Du skal 
sette blå eller rød ring 
rundt bokstavene S s   I i   L 
l   O o   A a   M m   E e   N n  
(Prøv å finne minst 5 av 
hver bokstav). 
 
Vi samler inn lesepermen 
onsdag morgen før vi går 
på tur. 

 
Spill et brettspill eller 
kortspill sammen 
hjemme. 

INFORMASJON:   
HØSTDAGENE: Se eget infoskriv på vår hjemmeside under nytt fra trinnet.  
• Onsdag: Alle skolens elever går kyststien. Buss til Ørastranda, vi går kyststien tilbake til 

skolen.  
Pakkeliste onsdag: matpakke, drikkeflaske (+ varm drikke hvis ønskelig), sitteunderlag, 
ekstra genser og sokker (klær etter vær). Husk gode sko. 

• Torsdag og fredag: elevene er på skolen og Øya. 
Pakkeliste torsdag og fredag: matpakke (kan være bålmat), drikkeflaske (+ varm drikke 
hvis ønskelig), sitteunderlag, ekstra genser og sokker (klær etter vær), og kopp og skje  
(vi skal lage grønnsaksuppe). 

http://herstadskole.no/


• NB! Alle tar med kopp og skje på torsdag, så lar vi det bare stå i hylla til fredag for de 
elevene som skal lage suppe på fredagen. 
  

• Det har gått kjempefint å være ute i friminuttet sammen med de andre på skolen i 
uken som var. Elevene syns det er ekstra stas å møte fadderne sine ute. Vi kommer til å 
fortsette med dette fremover.  

• Vi hadde en fin tur til Øya sist fredag. Vi koste oss ute i det flotte høstværet! 

  
• Vi ønsker alle en riktig god høstferie!  

  
• 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 

  

X 

Samling 

  

Sangsamling i 

gymsalen for 

hele skolen 

Høstdag:  

gå tur langs 

kyststien  

Høstdag:  

skolen og Øya    

 Høstdag:  

skolen og Øya  

  

10.00-

10.15 

Friminutt Friminutt       

10.15- 

11.15 

X X   
  

  
  

  

  

11.15-

11.35 

Mat Mat       

11.35-

12.00 

Friminutt Friminutt       

12.00- 

13.00 

X 

  

Slutt 13.00 

X 

  

Slutt kl.12.50 

     

 

Slutt kl.13.00 

  

  

Slutt kl.13.00 

13.00-

13.15 

          

        

Slutt 14.15 

     

  

 
 

Mail:       
Kamilla: kamilla.evenrud@faerder.kommune.no 
  
Caroline: Caroline.Paulsen@faerder.kommune.no 
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