
Ukeplan for 1. trinn – uke 24 

Hei alle sammen!  

• Neste skoleår: Kontaktlærere på trinnet neste skoleår vil være Caroline Paulsen og 
Vebjørn Mørken. Kamilla skal starte opp med neste års 1.trinn.  

• Informasjon fra ledelsen: Skolen arrangererer ikke noen avslutninger i år. Hvis foresatte 
ønsker å arrangere noe på privat initiativ må de selv undersøke hvilke regler som gjelder 
mtp antall, avstand osv. 

• Mandag denne uken skal vi følge en forestilling i regi av den kulturelle skolesekken. 
Forestillingen heter "Labyrinter", og den vil være digital. Forestillingen er basert på 
André Bjerkes dikt, med musikk av Karoline Krüger. Dette blir gøy! 

• Siste skoledag før sommeren er fredag 19.juni. Elevene slutter kl.12.00 denne dagen. 

• Det er kun lesing som er lekser. Denne uken er det Relemo og lesing i valgfribok 
annenhver dag som leselekser. Relemo: velg en tekst på nivå 20 eller 25. Hvis eleven 
leser gjennom hele teksten på første repetisjon, velger du et høyere nivå. Repetisjoner 
skal stå på 3 og sekunder på 60. Velg en ordliste og gjør det samme. Du må logge inn 
med FEIDE. Se lenke under. 

• Husk: skolen slutter hver dag kl.13.00 utenom tirsdag, da slutter den 12.50. 
• 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 

DKS  

"Labyrinter" 

Samling 

Norsk 

Løko 
  

Samling 

Matte 
Kims lek med 

tredimensjonale 
former 

Mattehefte 

Samling ute 

Uteskole på 

Øya 
Vi spiller memory 
med ord og bilder 

Samling  

Matte 
Mattehefte 

  

9.30-

9.45 

DKS 

"Labyrinter" 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

09.45-

10.45 

Uteskole på 

Fagertun 
Mattespill: 

Tredimensjonale  
former 

Norsk 

Løko 

Norsk 

Kaleido B 

s.104-107 

Uteskole på 

Øya 
Vi spiller memory 
med ord og bilder 

Tema 

Sommer 

  

  

10.45-

11.15 

Mat  Mat Mat Mat på Øya Mat 

11.15-

11.45 

  Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  

11.45-

13.00 

Uteskole på 

Fagertun  

Mattespill: 
Tredimensjonale  

Former 

Slutt kl.13.00 

Matte 
Multi: s. 69, 70, 71. 

Tredimensjonale  

former  

 

Slutt kl.12.50 

Norsk ute 
Stafett - lilla 
skrivebok: vi 

skriver til bilde.    

  

Slutt kl.13.00 

Norsk 
Vi skriver fra 

uteskole + lesestund 

  

  

Slutt kl. 13.00  

Norsk 

Leseforståelse  

   

 

 

Slutt kl.13.00  



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. Velg en ordliste 
og gjør det samme. 
  
  

Norsk: Lesestund - Les 
minst 15 minutter i en 
valgfri bok. 
  

Norsk: Relemo - Velg en 
tekst på nivå 20 eller 25. 
Repetisjoner = 3. Tid = 60 
sekunder. Velg en ordliste 
og gjør det samme. 
  

Norsk: Lesestund - Les 
minst 15 minutter i en 
valgfri bok. 

  

Nettsider til ukeplanen:    

Norsk 

Leselekser (krever FEIDE-innlogging): https://conexus.net/produktinnhold/relemo/  
  
Regler: Elle, melle, deg fortelle - og mye mer | Norske barnesanger og regler 

  
  
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  
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