
Ukeplan for 1. trinn – uke 46 – 2019 

Hjemmeside: herstadskole.no  

Innhold 

Norsk Vi introduserer bokstavene Øø og Dd 

Matematikk Tallene 1-3. 

Engelsk Song and rhymes 

Tema «Johannesbakken»: Gatefest, tegne og skrive handlelister. 

Sosialt: 
PALS/SmART 
  

  

  

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.  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  

Mot: Når vi tør å gjøre noe som er bra (eller har lyst til), enda vi synes det 
er litt skummelt. 
Humanisme: Tro og handle ut i fra at alle mennesker er like mye verdt selv 
om de ser forskjellige ut og mener forskjellige ting.  

  

Lekser:     

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

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

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

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

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

      Ukelekse i matematikk: 
Gjør side 54 i Multi.  

  

 INFORMASJON:   
• I gata vår, «Johannesbakken» skal vi denne uka leke at vi har gatefest. Alle som bor i 

"Johannesbakken" skal tegne og skrive handlelister for hva de ønsker å ha med seg på 
gatefesten. 

• Onsdag denne uken skal 1.trinn til Haugar Kunstmuseum i Tønsberg. Dette er et opplegg i 
regi av DKS (Den kulturelle skolesekken). Utstillingen vi skal se heter Metafysica. Det 
kommer en buss som skal kjøre oss frem og tilbake.  

• På uteskole i forrige uke fikk elevene smake deilig tomatsuppe! 

• Dersom noen har tomme eggekartonger hjemme, ønsker vi oss gjerne dette.  

http://herstadskole.no/


• Velkommen til "morgenkaffe" tirsdag 19.november kl.08.30 - 09.15.  
• Færder kommune har et tiltak nå før jul: "Et annerledes juletre". Her kan barn som lever i 

familier med dårlig råd, ønske seg en julegave. Man kan også gi gaver til andre. Man kan 
lese mer om dette på skolens hjemmeside: https://www.faerder.kommune.no/herstad-

skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/et-annerledes-juletre.23089.aspx 

• 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  

Husk: 
• Husk alltid å ha nok skift i hylla, og varmt utetøy 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  DKS 

  
 Uteskole 

  
Matte 

  

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 

DKS Norsk  

  
Slutt 

kl.13.00 

"Gatefest" 

  

 Slutt 

kl.13.00 

13.00-

13.15 

    Friminutt     

      Frilek inne 

  

 Slutt 14.15 

  

  

  

  

  

  

  

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