
Ukeplan for 1. trinn – uke 21 

Hei alle sammen!  

• Vi håper alle hadde en fin 17.mai feiring, til tross for at den i år ble litt annerledes enn 
hva vi er vant til!  

• Torsdag forrige uke hadde vi en super "17.mai feiring" på Fagertun. Vi gikk i tog frem og 
tilbake til Fagertun, mange biler som kjørte forbi tutet og ropte hurra til oss! 
Lensmannen på Fagertun tok oss imot på trappa og ønsket oss velkommen, vi hadde 
potetløp, sekkeløp og fisket is i fiskedam.  

• Torsdag og fredag denne uken er det fri. Torsdag er Kristi Himmelfartsdag og fredag er 
inneklemt dag. 

• På skolens hjemmeside under "Nytt fra 1.trinn" finner dere informasjon om neste års 
lærerkabal på trinnet.  

  
• Det er kun lesing som er lekser. Denne uken er det Relemo i leselekser. Velg en tekst på 

nivå 20 eller 25. Hvis eleven leser gjennom hele teksten på første repetisjon, velger du et 
høyere nivå. Repetisjoner skal stå på 3 og sekunder på 60. Velg en ordliste og gjør det 
samme. Du må logge inn med FEIDE. Se lenke under. 

• 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 ute 

Uteskole på Øya  

Måling: Hva er en 

meter? 

  

Samling 

Norsk ute 

  

Ukas ord s. 33-

34. Ekstra s. 35-

36. 

Samling 

Matte ute 

Multi s. 22 
  

Praktisk måling, 
"Kaste på boks" 

   

  

 Fri  
 

Kristi 
himmelfarts-

dag 

  

  

 Fri 

9.30-

9.45 

Friminutt Friminutt Friminutt     

09.45-

10.45 

Uteskole på Øya  

Måling: Hva er en 

meter?  

Tema 

Vår - dikt 

Vi leser og lager 

tegneserie 

Norsk 

Kaleido B s. 56-57 

og 58-59. 

    

10.45-

11.15 

Mat Mat Mat     

11.15-

11.45 

Friminutt Friminutt Friminutt     

11.45-

13.00 

Matte 

Multi s.18 og 19 
(praktisk måling) 

 MKX: måling 

  

Slutt kl. 13.00 

Matte 

  Multi s. 20 og 

21.  

  

  

Slutt kl.13.00 

Norsk ute 

Stafett - Lilla 

skrivebok: Skrive 

til bilde.  

  

Slutt kl.13.00 

    

  



Lekser:     

Lekser til tirsdag: Lekser til onsdag: Lekser til 

torsdag: 

Lekser til fredag: 

Norsk: Relemo - Velg en 
tekst på nivå 20 eller 25. 
Repetisjoner = 3. Tid = 60 
sekunder. Velg en ordliste 
og gjør det samme. 
  
  

Norsk: Relemo - Velg en 
tekst på nivå 20 eller 25. 
Repetisjoner = 3. Tid = 60 
sekunder. Velg en ordliste 
og gjør det samme. 
  

  
  

  

  

Nettsider til ukeplanen:    

Lesing Matematikk Engelsk Tema: vår  

Leselekser (krever FEIDE-
innlogging):  
 
https://conexus.net/produ
ktinnhold/relemo/  
  
  

Matematikk på mandag:  

MKX, måling: 
https://nrksuper.no/serie/
mk-
x/MSUS49000614/sesong-
2/episode-6 

  

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  

  
  

Dikt/sang: Frøet av 
Inger Hagerup:  
Frøet  

  
  
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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