
 

Ukeplan for 1. trinn – uke 44 – 2019 

Hjemmeside: herstadskole.no  

Innhold 

Norsk Vi introduserer bokstavene Yy og Hh 

Matematikk Form og mønster: trekant, kvadrat, rektangel, sirkel 

Engelsk Song and rhymes 

Tema «Johannesbakken»: Det kommer husdyr til gata. Alle familiene skal kjøpe 
hvert sitt husdyr. 
"Jeg passer inn", tema for hele skolen. 

Sosialt: 
PALS/SmART 
  

  

  

Uteskole:  
Jeg hører etter og følger beskjeder. 
Jeg tar med andre i leken.  
I garderoben:  
Jeg bruker innestemme. 
Jeg kan holde hender og føtter for meg selv.  
Jeg drar ned og vasker hender etter jeg har vært på do.  

 

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 
38 i Multi. (Husk å lese 
instruksjonen nederst 
på siden).  

INFORMASJON:   
• Torsdag denne uken blir det fotografering fra morgenen av. Det blir tatt både klassebilde 

og portrettbilde.  
• Vi ønsker oss gamle blader/aviser, så hvis du har noe å avse tar vi mer enn gjerne imot 

dette.  
• Vi ønsker å invitere til "morgenkaffe" for foresatte tirsdag 19.november kl.08.30 - 09.15. 

Har du/dere ikke anledning til å være med denne gangen, vil det komme flere muligheter. 
Invitasjon ligger på skolens hjemmeside, under "1. trinn" og "Nytt fra trinnet".  

• Vi fortsetter å være ute i begge friminuttene sammen med resten av skolen. I det ene 
friminuttet kommer vi også til å være i skolegården på den andre siden. 

http://herstadskole.no/


• I gata vår, «Johannesbakken» har hver familie laget hus og hage, og det har blitt høst i 
gata. Denne uka skal familiene blant annet kjøpe husdyr og lære mer om ulike dyr. Vi 
trekker inn ulike fag, blant annet norsk, naturfag, engelsk, K&H og musikk.  

• 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  

• Husk alltid å ha nok skift i hylla, og varmt utetøy/regntøy/støvler liggende på skolen. 
• Informasjon om storforeldremøte med Mattias Øhra, se lenger ned. 
• 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 

  

Fotografering 
  

 Samling 

  

Norsk  

(stasjoner) 

10.00-

10.15 

Friminutt Friminutt Friminutt   Friminutt 

10.15- 

11.15 

Matte KRØ/Tema  Tema - K&H 

  
 Uteskole 

  
Matte - K&H 

  

11.15-

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 

kl.12.50 

Tema Uteskole/  

etterarbeid 

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 
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