
Ukeplan for 1. trinn – uke 50 – 2019 

Hjemmeside: herstadskole.no  

Innhold 

Norsk Vi introduserer bokstavene C c - Q q - W w - Z z - X x 

Matematikk Vi repeterer og jobber i heftet 

Engelsk Fairytales, songs and rhymes 

Tema Eventyr 

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.  

 
  

 
  

 
  

 
Humor: Evne til å glede seg selv og andre med smil og latter. 
Selvkontroll: Når du bestemmer over det du gjør på en positiv måte.  

  

Lekser:     

Lekser til 

tirsdag: 

Lekser til onsdag: Lekser til 

torsdag: 

Lekser til fredag: 

Norsk: Øve på 
leseleksen i blå 
leseperm. På siste del 
velger du mellom 
blått eller gult nivå.  
  
Øve på sangen "I 
gamle dager" 
sammen med en 
voksen. Tekst ligger i 
postmappa.  

Norsk: Øve på 
leseleksen i blå 
leseperm. På siste del 
velger du mellom blått 
eller gult nivå.  
  
Øve på sangen "Jul i 
svingen" sammen med 
en voksen. Tekst ligger 
i postmappa.  

Norsk: Øve på 
leseleksen i blå 
leseperm. På siste del 
velger du mellom 
blått eller gult nivå.   
  
  

Norsk: Øve på 
leseleksen i blå 
leseperm. På siste del 
velger du mellom blått 
eller gult nivå.  
  
  
  

  

 INFORMASJON:   
• Velkommen til avslutning før jul onsdag denne uken kl. 17.00 - 18.00. (Se innbydelse på 

hjemmesiden under "nytt fra trinnet"). Avslutningen vil foregå i klasserommet/ SFO-
rommet. Det blir litt underholdning fra elevene, deretter hygger vi oss sammen for å 
markere avslutningen på semesteret. Fint hvis de som har mulighet kan ta med enten litt 
frukt, kjeks eller kake til et felles bord. Alle tar med det de ønsker å drikke selv. Vi gleder 
oss! 

http://herstadskole.no/


• Forrige uke fordypet vi oss i eventyret om de tre bukkene bruse. Vi har hørt det originale 
eventyret, nye versjoner, laget egne versjoner og hørt den engelske versjonen. Denne 
uken skal vi blant annet dramatisere det originale eventyret.  Deretter skal vi starte med 
juleeventyr. 

• Fredag er det grøtfest for hele skolen. Ta gjerne med nisselue! 

• 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  Ø ø  D d  B b  K k   T t   P p   G g   J j  

• 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 

(stasjoner) 

  

Samling 

  

Matte 

(stasjoner) 

  

 Samling 

  

 Norsk 
(stasjoner) 

  Samling 

  

Uteskole 
  

 Samling 

  

Norsk 

(stasjoner) 

10.00-

10.15 

Friminutt Friminutt Friminutt   Friminutt 

10.15- 

11.15 

Norsk KRØ/Tema  Juleverksted 

  
 Uteskole 

  
Juleverksted  

  

11.15-

11.35 

Mat Mat Mat Mat Mat - 

Grøtfest 

11.35-

12.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00- 

13.00 

Tema 

  

Slutt 13.00 

Tema/KRØ 

 Slutt 

kl.12.50 

Tema Norsk  

  
Slutt 

kl.13.00 

Lekegrupper 

  

 Slutt 

kl.13.00 

13.00-

13.15 

    Friminutt     

      Lekegrupper 

  

 Slutt 14.15 

  

  

  

  

  

  

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

 

mailto:kamilla.evenrud@faerder.kommune.no
mailto:Caroline.Paulsen@faerder.kommune.no

