
Ukeplan for 1. trinn – uke 10 – 2020 

Hjemmeside: herstadskole.no  

Innhold 

Norsk Synonymer og antonymer 

Matematikk Pluss og minus. Praktisk matematikk.  

Engelsk Songs and rhymes   

Tema Verdensrommet: jorda vår, planeter 

Sosialt: 
PALS/SmART 
  

  

  

I skolegården:  
Jeg velger hvilken aktivitet jeg vil leke før jeg går ut til storefri. 
Jeg sier hyggelige ting til de jeg leker med. 
Jeg kan følge STOPP-regelen. 
Jeg kommer raskt inn når pausen er over. 
Ved oppstart av dagen: 
Jeg sier hei til voksne og barn når vi treffes morgenen. 

 
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: 

Norsk: Les en side i 
leseboka 3 ganger.  
  
Øv på ukas ord.  
  
  

Norsk: Les en side i 
leseboka boka 3 
ganger. 
  
Øv på ukas ord.   
  

Norsk: Les en side i 
leseboka 3 ganger.  
  
Øv på ukas ord.  
  

Norsk: Les det nivået som er 
gulet ut (stjerne, måne eller 
sol-teksten) på arket som 
ligger i postmappa. Teksten 
skal leses 3 ganger. 
  
Øv på ukas ord.  

      Ukelekse i matematikk:   
Multi 1B: side 41 
(Husk å lese instruksjonen 
nederst på siden).                 

Her finner du fine ekstraoppgaver i matematikk om du ønsker å jobbe mer.  
Oppgaver om pluss: https://radius1-
4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1994904&sek=1969902 

  

INFORMASJON:    
• Denne uken starter vi opp med "ukas ord". Dette arket skal ligge i postmappa hele uken. 

Du må øve på ordene hver dag.  
• Det er oppdaget lus på skolen, og denne uken er det nasjonal lusekampanje. Vi 

oppfordrer alle foresatte til å sjekke barna for lus. Har barnet ditt langt hår kan det være 
lurt å sette håret i strikk når barnet er på skolen. For mer informasjon, sjekk ut 
www.lusfrinorge.no  

http://herstadskole.no/
https://radius1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1994904&sek=1969902
https://radius1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1994904&sek=1969902
http://www.lusfrinorge.no/


• Forrige uke ble vi kjent med tema "verdensrommet" og "Paxi". Vi laget jordkloden vår og 
snakket om planetene. Alle elevene har også laget hver sin stjerne som symboliserer seg 
selv.   

• Onsdag får vi besøk av to lærere fra kulturskolen. De skal øve til Regnbuekoret sammen 
med oss. 

• Torsdag har vi uteskole, og vi lager bål. Dersom noen ønsker å ha med bålmat, har man 
mulighet til det. 

• Det er veldig fint om elevene har en blyantspisser med hus i sekken/pennalet sitt. Det er 
ofte lang kø på blyantspisserne i klasserommet :-)  
  
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  

Samling 

  

Matte 

   

 Samling 

  

Norsk 

  Samling 

  

Uteskole  

 Samling 

  

Norsk 

(stasjoner)  

10.00-

10.15 

Friminutt Friminutt Friminutt  Uteskole Friminutt 

10.15- 

11.15 

Matte KRØ/Matte Besøk fra 

kulturskolen 

 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 

Matte/KRØ 

 Slutt 

kl.12.50 

Tema/K&H Norsk  

 Slutt 

kl.13.00 

Lekegrupper 

inne 

Slutt kl.13.00 

13.00-

13.15 

    Friminutt     

      Lekegrupper 

ute  

 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

