
Ukeplan for 1. trinn – uke 18 

Hei alle sammen!  

• Da var det klart for oppstart på skolen igjen. Vi gleder oss veldig til å se dere!  
• Klassen er nå delt i to: rød og blå gruppe. Se eget skriv under "Nytt fra 1.trinn" på skolens 

hjemmeside for inndeling av grupper. Her finner dere også annen viktig informasjon.  
• Se gjerne denne informasjonsvideoen, der rektor Unni forteller om gjenåpningen av 

skolen: Gjenåpning av skolene 

• Vi ønsker også at dere ser denne videoen sammen med barna og prater sammen om 
innholdet:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer 

• På mandag starter vi dagen ute. Vi skal ha samling i gruppene ute hvor vi skal snakke om 
blant annet smittevern, før vi går på tur til Øya for å ha uteskole. Elevene må komme 
ferdig påkledd etter været. Vi går tilbake på skolen for å spise og ha siste økt inne.  

• På mandag må elevene ta med pennal og alle skolebøkene som de har hatt hjemme disse 
ukene. 

• Det er kun lesing som er lekser. Denne uken skal elevene lese Relemo hver dag, på 
samme måte som dere har gjort når vi har hatt hjemmeundervisning.  

• Nytt: 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 

Uteskole på Øya 

Natursti 

Samling 

Norsk ute 

Ukas ord  

s. 28 og 29 

Samling 

Matte 

Multi s.59 

   

Samling 

Uteskole på 

Øya 
Vi repeterer 
tiervenner.  

 1.mai  

FRI 

   

9.30-9.45 Uteskole Friminutt Friminutt  Uteskole   

09.45-

10.45 

Uteskole på Øya 

 Natursti 

   

Norsk 

Skrive til 

bilde.  

Se bildet under. 

Norsk 

Kaleido B s. 

25, 26 og 27. 

 Uteskole på 

Øya 
Vi repeterer 

tiervenner.   

  

10.45-

11.15 

Mat Mat Mat Mat   

11.15-

11.45 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt   

11.45-

13.00 

Tema 

Smittevern. 

Se film.  

Skrive og tegne 

fra hjemmeskole.  

Slutt kl.13.00 

Matte og 

utelek 

Multi s.58 

   

Slutt 

kl.13.00 

Norsk ute 

Skrive til bilde.  
Se bildet under. 

  

   

Slutt kl.13.00 

Norsk  

Skriv og tegn 

om 

uteskole/dagen 

din. 

Slutt kl.13.00 

  

  

  

  

https://youtu.be/4uYpYyyn620
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/


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.  

Norsk:  
Relemo - Velg en tekst på 
nivå 20 eller 25. 
Repetisjoner = 3,  
tid = 60 sekunder.  

Norsk:  
Relemo - Velg en tekst på 
nivå 20 eller 25. 
Repetisjoner = 3,  
tid = 60 sekunder.  

Norsk:  
Relemo - Velg en tekst på 
nivå 20 eller 25. 
Repetisjoner = 3,  
tid = 60 sekunder.  

 

Nettsider til ukeplanen:    

Lesing Matematikk Engelsk Smittevern  

Relemo: 
www.relemo.no 

  
  
  
  

Matematikk på 
torsdag: 
https://nrksuper.n
o/serie/mk-
x/MSUS49000613/
sesong-1/episode-
2 

Let's sing! Wash Your Hands with 
Baby Shark | Baby Shark Hand 
Wash Challenge | @Baby Shark 
Official 
Let's sing! Wash Your Hands 
Song | Music for Kids | The 
Singing Walrus 

Filmsnutt på mandag om det å 
starte på skolen igjen: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-
kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveilede
r/filmer/   

  

  
  

Skrive til bilde på tirsdag:  

 
  
  

 
 
 

http://www.relemo.no/
https://nrksuper.no/serie/mk-x/MSUS49000613/sesong-1/episode-2
https://nrksuper.no/serie/mk-x/MSUS49000613/sesong-1/episode-2
https://nrksuper.no/serie/mk-x/MSUS49000613/sesong-1/episode-2
https://nrksuper.no/serie/mk-x/MSUS49000613/sesong-1/episode-2
https://nrksuper.no/serie/mk-x/MSUS49000613/sesong-1/episode-2
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/


Skrive til bilde på onsdag:  
  

 
  

 
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  

mailto:Caroline.Paulsen@faerder.kommune.no
mailto:kamilla.evenrud@faerder.kommune.no
http://herstadskole.no/

