
Ukeplan for 1. trinn – uke 37 – 2019 

Hjemmeside: herstadskole.no  

Innhold 

Norsk Vi øver på bokstavene A a og  M m 

Matematikk Telling: flest og 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: 

Øve på leseleksen i 
blå leseperm. Det er 
både  "må-lekse" og 
"kan-lekse" på arket.  

Øve på leseleksen i blå 
leseperm. Det er både  
"må-lekse" og "kan-
lekse" på arket.  

Øve på leseleksen i blå 
leseperm. Det er både  
"må-lekse" og "kan-
lekse" på arket.  

Øve på leseleksen i blå 
leseperm. Det er både  
"må-lekse" og "kan-lekse" 
på arket.  

      Ukelekse matte: Gjør side 
15 i multi. Du kan velge 
om du vil skrive 
tellestreker eller tall i 
rutene.  

  
INFORMASJON:   
Denne uken fortsetter vi med leselekse-ark i blå leseperm. Leksen har ulik vanskegrad, det 
er både "må-lekse" som alle skal øve på, og en "kan-lekse" som man kan velge å gjøre. 
Elevene leser teksten hver dag (repetert lesing) med god hjelp av dere foreldre. Når vi skal 
lære å lese har vi fokus på bokstavlydene, og å dra lydene sammen. 
Bokstaver vi har øvd på fram til nå, er:  S s   I i   L l   O o   A a   M m 
  

Det blir også lekse i Multi (matte) denne uken. Dette er en ukelekse som skal være ferdig 
til fredag. Boken trenger ikke bokbind, men den skal ligge i den blå postmappa for 
beskyttelse.  
  
Her er fine tips til de som vil øve mer både i lesing og regning:  
Lesing - https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948511 

Regning - http://podium.gyldendal.no/mno1-4/1a  

 

http://herstadskole.no/
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948511
http://podium.gyldendal.no/mno1-4/1a


Tusen takk for et hyggelig foreldremøte og for et veldig godt oppmøte! Referat vil bli lagt 
ut på skolens hjemmeside. 
Sist fredag var 1.trinn ute i storefri og danset Blime-dansen sammen med resten av skolen. 
Dette var gøy! 
  
Husk: 
• Nå begynner det å bli kaldere ute. Det er fint om barnet ditt har hansker/votter, 

lue/bannebånd, en tykkere jakke og utebukse i garderoben. 
• Postmappen (den blå med strikk) skal alltid ligge i sekken.  
• På torsdager er det uteskole. Husk klær etter vær. I starten blir vi kjent i skolens 

uteområde og vil holde oss her. 
• Skolesms, slik gjør du: 

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 

  

X 

 Samling 

  

 X 

  Samling 

Uteskole 
  

 Samling 

X  

  

10.00-

10.15 

Friminutt Friminutt Friminutt   Friminutt 

10.15- 

11.15 

X X  X 

  
 Uteskole 

  
X  

  

11.15-

11.35 

Mat Mat Mat Mat Mat 

11.35-

12.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00- 

13.00 

X 

  

Slutt 13.00 

X 

  

Slutt kl.12.50 

X Uteskole/  

etterarbeid 

Slutt kl.13.00 

X 

  

Slutt 

kl.13.00 

13.00-

13.15 

    Friminutt     

      X 

  

 Slutt 14.15 

  

  

  

  

  

  

  

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

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

