
Ukeplan for 1. trinn – uke 6 – 2020 

Hjemmeside: herstadskole.no  

Innhold 

Norsk Vi leser og skriver.  

Matematikk Addisjon/pluss. 

Engelsk Winter - Songs and rhymes   

Tema Samer: lavvo, joik, reinsdyr, kofte. 

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.  

Norsk: Les en side i 
leseboka boka 3 
ganger.  

Norsk: Les en side i 
leseboka 3 ganger.  

Norsk: Les det nivået som 
er gulet ut (stjerne, måne 
eller sol-teksten) på arket 
som ligger i postmappa. 
Teksten skal leses 3 
ganger. 
Ukelekse i norsk: 
Ark i postmappa: tell 
stavelser og kryssord.   

      Ukelekse i matematikk:   
Multi 1B: side 32.  
(Husk å lese instruksjonen 
nederst på siden).                 

Her finner du fine ekstraoppgaver i matematikk om du ønsker å jobbe mer.  
Velg kap.8 om pluss: https://podium.gyldendal.no/mno1-4/1b 

  

INFORMASJON:   
• Elevene har laget flotte bokmerker som de kan bruke i leseboka som de har leselekser i! 

• OBS: det er ny leselekse fra torsdag til fredag. Elevene skal lese det nivået som er gulet ut 
på arket som ligger i postmappa (stjerne, måne eller sol-teksten), teksten skal leses 3 
ganger. Det er lov å lese mer enn det nivået som er gulet ut hvis man vil det! :-)  

http://herstadskole.no/
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/1b


• Ta en titt på "lærers kommentar" i leseloggen fra forrige uke.  
• I ukene fremover mot vinterferien har hele skolen ekstra fokus på karakteregenskapen 

omsorg. Dette jobber vi med gjennom blant annet samtaler, lekegrupper og rollespill.  
• Tirsdag 11.februar kl. 17.00 - 19.00 er det tid for vårens foreldremøte. Mer informasjon 

kommer.  
  
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 

(stasjoner)  

Samling 

  

Matte 

   

 Samling 

  

Norsk 

(stasjoner) 

  Samling 
Samefolkets dag 

  

Uteskole  

 Samling 

  

Norsk 

(stasjoner) 

10.00-

10.15 

Friminutt Friminutt Friminutt  Uteskole Friminutt 

10.15- 

11.00 

Matte KRØ/Tema Norsk   Uteskole 

 
  

 Matte 

11.00-

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 12.50 

K&H Norsk  

 
  

Slutt 13.00 

Lekegrupper 

inne 

  

Slutt 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

