
Ukeplan for 1. trinn – uke 2 – 2020 

Hjemmeside: herstadskole.no  

Innhold 

Norsk Vi repeterer, leser og skriver.  

Matematikk Vi repeterer  

Engelsk Songs and rhymes   

Tema Vinter 

Sosialt: 

PALS/SmART 
  

  

  

I garderoben:  
Jeg kommer raskt inn etter friminutt. 
Jeg bruker innestemme. 
Jeg kan holde hender og føtter for meg selv.  
Jeg drar ned og vasker hender etter jeg har vært på do.  

 
  

 
  
 
 
 

Omsorg: Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller 
gjør. 
Respekt: Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting og de som 
bestemmer. 

  
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.  
Ukelekse i norsk:  
Ark i postmappa: øv på 
alfabetet og ord-jakt.  

      Ukelekse i matematikk:   
Ark i postmappa: 
tellelekse        

  

  INFORMASJON:   
• Vi håper alle har hatt en fin juleferie. Vi gleder oss til å starte det nye året sammen med 

dere! 

• Vi fortsetter med repetert lesing i leselekse. Elevene skal lese èn side i LES-boka tre 
ganger. De kan gjerne lese mer, men èn side skal leses tre ganger. Elevene får bøker 
tilpasset sitt nivå. Dere hjemme må fylle ut en leselogg hver dag hvor dere skriver en 
kommentar til lesingen og deretter signerer. Kommentar til lesingen kan for eksempel 

http://herstadskole.no/


være: "Fint nivå! Kom godt i gang", "God flyt i lesingen", "Lest side 5" eller "Litt vanskelig, 
trenger lavere nivå". Leseloggen ligger i den blå lesemappa sammen med leseboka.  

• Elevene har nå fått med et skriv hjem som ligger som første ark i blå leseperm, altså 
under leseloggen. Her er det noen tips til hvordan leseleksa bør gjennomføres. Det er 
viktig med rett fokus på lesing! :-)  

• Torsdag får skolen besøk av en gruppe barn og ungdommer fra Extend som skal danse for 
oss. Det blir gøy! 

  

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 i 

gymsalen 

  

Norsk  

Samling 

  

Matte 

   

 Samling 

  

Norsk 

(stasjoner) 

  Samling 

  

Uteskole  

 Samling 

  

Norsk 

(stasjoner) 

10.00-

10.15 

Friminutt Friminutt Friminutt  Uteskole Friminutt 

10.15- 

11.15 

Matte KRØ/Tema Norsk   Besøk av 

Extend  
 Matte 

11.15-

11.35 

Mat Mat Mat Mat Mat 

11.35-

12.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00- 

13.00 

Norsk 

  

Slutt 13.00 

Tema/KRØ  

 Slutt 

kl.12.50 

Tema: K&H Norsk   
Slutt 

kl.13.00 

Lekegrupper  

 Slutt 

kl.13.00 

13.00-

13.15 

    Friminutt     

      Lekegrupper 

  

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

