
  

Ukeplan for 1. trinn – uke 19 

Hei alle sammen!  

• Vi hadde en flott oppstart forrige uke! Elevene har vært flinke til å tilpasse seg den nye 
skolehverdagen. 

• Det blir mye vasking og antibac om dagen, derfor kan hendene fort bli tørre. Fint om 
dere husker å smøre hendene hjemme, men eleven kan også ha med en håndkrem på 
skolen.  

• Det er kun lesing som er lekser. Denne uken skal elevene lese en bok hver dag fra Salto's 
bokhylle på Salaby. Link finner du lenger ned i planen. Denne linken krever FEIDE-
innlogging. Har du glemt brukernavn/passord så send oss en mail. 

• Husk: skolen slutter hver dag kl.13.00. 
• Det begynner å bli varmere ute, men det er også meldt kaldere dager. Vi skal være mye 

ute fremover, pass på at barnet ditt alltid har klær etter vær på skolen.  

  
  
Ukeplan med hva vi skal gjøre på skolen: 
  

 Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-

09.30 

Samling 

Matte 

Multi s.60 

Samling 

Matte 

Kartlegging 

Samling 

Matte 

Kartlegging 

   

Samling 

Uteskole på 

Øya 

 Tema vår 

Samling 

Matte  
 Multi s.61 

9.30-

9.45 

Friminutt Friminutt Friminutt  Uteskole Friminutt  

09.45-

10.45 

Uteskole på 

Øya 

Vi skriver og 

tegner om noe vi 

har funnet i 

naturen. 

Norsk 

Vi jobber med 

kryssord. 

Norsk 

Kaleido B  

s. 40, 41, 42 

og 43. 

 Uteskole på 

Øya  
 Tema vår 

Tema  

Vår 

10.45-

11.15 

Mat på Øya Mat Mat Mat Mat  

11.15-

11.45 

Uteskole Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  

11.45-

13.00 

Uteskole på 

Øya 

Vi skriver og 

tegner om noe vi 

har funnet i 

naturen. 

  

Slutt kl. 13.00 

Norsk ute 

Ukas ord  

s. 30 og 31 

  

   

 

 

Slutt kl.13.00 

Norsk ute 

Stafett - Lilla 

skrivebok: 

Skrive til bilde.  

  

 

 

Slutt kl.13.00 

Norsk  

Skriv og tegn 

om 

uteskole/dagen 

din. 

  

 

Slutt kl.13.00 

Norsk  

Vi jobber i 

norskheftet.  

  

  

  

 

Slutt kl.13.00 

  

 



Lekser:     

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

Norsk:  
Les en bok fra Salto's 
bokhylle på salaby. Se 
link under. 
  

Norsk:  
Les en bok fra Salto's 
bokhylle på salaby. Se 
link under. 

Norsk:  
Les en bok fra Salto's 
bokhylle på salaby. Se 
link under. 

Norsk:  
Les en bok fra Salto's 
bokhylle på salaby. Se 
link under. 

  

Nettsider til ukeplanen:    

Lesing Matematikk Engelsk Tema 

Salaby - Salto's bokhylle 
(krever FEIDE-
innlogging): 
https://skole.salaby.no
/1-2/norsk/saltos-
bokhylle 
  
  
  
  

Matematikk på mandag:  
https://nrksuper.no/seri
e/mk-
x/MSUS49000413/seson
g-1/episode-1 
  

Count from 1-20 
Number song 1-20 
for children | 
Counting numbers | 
The Singing Walrus 
  
Colors Kids 
vocabulary - Color - 
color mixing - 
rainbow colors - 
English educational 
video  

  

Vår: Salaby: 
https://skole.salaby.no/1
-2/naturfag/planter 

  

  
  
Slik gjør du når du skal sende skolesms: 

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

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

Kamilla: kamilla.evenrud@faerder.kommune.no 
  
Hjemmeside: herstadskole.no  
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