
 

Ukeplan for 1. trinn – uke 41 – 2019 

Hjemmeside: herstadskole.no  

Innhold 

Norsk Vi introduserer bokstavene Ff og Åå 

Matematikk Vi teller og sorterer: like mange 

Engelsk Song and rhymes 

Tema «Johannesbakken»: Familiene i gata. 

Sosialt: 

PALS/SmART 
  

  

  

I skolegården:  
Jeg viser respekt for voksne som har tilsyn/ følger beskjeder fra voksne. 
Jeg tar med andre i leken.  
Jeg kan si i fra til en voksen dersom noen trenger hjelp. 
I klasserommet: 
Jeg rekker opp hånda og venter på tur.  

Respekt: Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting og de som 
bestemmer. 
Ansvarsbevissthet: Det er når vi tar ansvar for det vi gjør og passer på det vi 
har.  

Hjelpsomhet: Det er når vi hjelper andre. 
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: 

Øve på leseleksen i 
blå leseperm. Det er 
både  "må-lekse" og 
"kan-lekse" på arket. 

Øve på leseleksen i blå 
leseperm. Det er både  
"må-lekse" og "kan-
lekse" på arket. 

Øve på leseleksen i blå 
leseperm. Det er både  
"må-lekse" og "kan-
lekse" på arket. 

Øve på leseleksen i blå 
leseperm. Det er både  
"må-lekse" og "kan-
lekse" på arket. 

      Ukelekse i matematikk: 
Gjør side 23 i Multi.   

  

 INFORMASJON:   
Vi håper alle har hatt en fin og avslappende høstferie! 
Vi hadde tre flotte høstdager før ferien, både i skogen og på skolen. 1.trinn var mye sammen 
med fadderne sine, og vi observerte mye fin lek!  
«Johannesbakken»: Denne uken vil elevene bli introdusert for en ny gate med fem/seks hus, 
som vi skal henge opp på veggen i klasserommet. Gata heter «Johannesbakken», og det vil 
stadig dukke opp nye elementer i gata som knyttes til temaer i undervisningen. Tema for 
denne uken vil være «familien», og elevene vil bli delt inn i familier og «flytte» inn i hvert sitt 
hus.  

http://herstadskole.no/


Vi fortsetter med leselekse-ark i blå leseperm. Leksen har ulik vanskegrad, det er både "må-
lekse" som alle skal øve på, og en "kan-lekse" som man kan velge å gjøre. Elevene leser 
teksten hver dag (repetert lesing) med god hjelp av dere foreldre. Når vi skal lære å lese har 
vi fokus på bokstavlydene og å dra lydene sammen. 
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 

  
Husk: 
• Husk å lese instruksjonen til matteleksa nederst på siden. Der står det forklart hva som 

skal gjøres. Husk også at elevene skal skrive med blyant i bøkene sine. Elevene skal kun 
gjøre siden som står på ukeplanen, ikke andre sider i boka.  

• Nå begynner det å bli kaldere ute. Det er fint om barna har hansker/votter, 
lue/pannebånd, en tykkere jakke og utebukse i garderoben. 

• 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 

  

X 

Samling 

  

X 

 Samling 

  

 X 

  Samling 

Uteskole 
  

 Samling 

X  

  

10.00-

10.15 

Friminutt Friminutt Friminutt   Friminutt 

10.15- 

11.15 

X X  X 

  
 Uteskole 

  
X  

  

11.15-

11.35 

Mat Mat Mat Mat Mat 

11.35-

12.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00- 

13.00 

X 

  

Slutt 13.00 

X 

  

Slutt kl.12.50 

X Uteskole/  

etterarbeid 

Slutt kl.13.00 

X 

 Slutt 

kl.13.00 

13.00-

13.15 

    Friminutt     

      X 

  

 Slutt 14.15 

  

  

  

  

  

  

  

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