
Ukeplan for 1. trinn – uke 45 – 2019 

Hjemmeside: herstadskole.no  

Innhold 

Norsk Vi repeterer bokstavene, leser og skriver 

Matematikk Form og mønster. Preposisjoner (over, under, foran, bak, mellom, ved siden 
av). 

Engelsk Song and rhymes 

Tema «Johannesbakken»: Husdyr 
"Jeg passer inn", tema for hele skolen. 

Sosialt: 

PALS/SmART 
  

   

Uteskole:  
Jeg hører etter og følger beskjeder. 
Jeg tar med andre i leken.  
I garderoben:  
Jeg bruker innestemme. 
Jeg kan holde hender og føtter for meg selv.  
Jeg drar ned og vasker hender etter jeg har vært på do.  

  

Lekser:     

Lekser til tirsdag: Lekser til onsdag: Lekser til torsdag: Lekser til fredag: 

Norsk: Gjør en side i 
lekseheftet som ligger 
i postmappa.  

Norsk: Gjør en side i 
lekseheftet som ligger i 
postmappa.  

Norsk: Gjør en side i 
lekseheftet som ligger i 
postmappa.  

Norsk: Gjør en side i 
lekseheftet som 
ligger i postmappa.  

      Ukelekse i 
matematikk: Gjør 
side 43 i Multi.  
(Hvilken er lik?) 

  

 INFORMASJON:   
• Vi ønsker oss gamle blader/aviser. Hvis du har noe å avse tar vi gjerne imot dette. 
• I gata vår, «Johannesbakken» har hver familie nå kjøpt seg ulike husdyr. Denne uken skal 

familiene lære med om ulike husdyr. 
• I temaet: "Jeg passer inn" har faddergruppene samarbeidet og tegnet et felles 

puslespillbilde. Motivet skulle være barn som lekte sammen i skolegården, og elevene 
skulle tegne aktiviteter de likte i skolegården, og også ting de ønsket seg. Her ble det mye 
morsomt, både trampoliner, lekeslott og badebassenger!  

• Velkommen til "morgenkaffe" tirsdag 19.november kl.08.30 - 09.15.  
• Bokstaver vi har øvd på fram til nå, er:  S s   I i   L l   O o   A a   M m   E e   N n  F f  Å å  R r   U u   

V v  Æ æ  Y y  H h  

 
 

http://herstadskole.no/


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 

(stasjoner) 

 Samling 

  

 Norsk 
(stasjoner) 

  Samling 

  

Uteskole 
  

 Samling 

  

Norsk  

(stasjoner) 

10.00-

10.15 

Friminutt Friminutt Friminutt   Friminutt 

10.15- 

11.15 

Matte KRØ/Tema  Tema - K&H 

  
 Uteskole 

  
Matte - K&H 

  

11.15-

11.35 

Mat Mat Mat Mat Mat 

11.35-

12.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00- 

13.00 

Tema 

  

Slutt 13.00 

Tema/KRØ 

 Slutt 

kl.12.50 

Tema Uteskole/  

etterarbeid 

Slutt 

kl.13.00 

Lekegrupper 

  

 Slutt 

kl.13.00 

13.00-

13.15 

    Friminutt     

      Lekegrupper  

  

 Slutt 14.15 

  

  

  

  

  

  

  
 

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

 

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

