
  

  Ukeplan1. trinn uke 4             

 

 

Informasjon: 
Informasjon angående nyttårskonserten onsdag 
22.1.20: 
Alle elevene må være ferdig skiftet til 16.45 inne i 
basen.  
Kostymer til forestillingen; Hvite klær, (gammelt hvitt 
laken vi kan klippe i, eller stor skjorte, et belte, hvit 
strømpebukse/tights.  
Det er viktig at alla har med en niste og drikke som vi 
spiser mellom konsertene.  
Foreldrene til førstetrinn venter i garderoben til 
førstetrinn er ferdig med å synge i andre forestilling ca 
18.45.  
Vi trenger mer tom embalasje til butikken vår. Flott om 

dere samler og tar med! Reklame blader tas i mot        
                                                                                                       
Det vil bli satt opp utviklingssamtaler i ukene 6 og 7.   Vi 
sender hjem en oversikt postmappa.                                                                         

 

Ukens mål: 
 
Sosialt mål: Jeg hilser på de jeg møter. Jeg 
lar andres ting være i fred. 
 
Norsk: Jeg kan bokstavnavn og bokstavlyd til 
W og C. Jeg skal øve på alle bokstavene vi 
har lært! 
 
Matematikk: Jeg kan rekkefølgen på tallene 
fra 1 til 9. 
 
 
Årsplan:  
Vi er innen i en ny periode med tema 
Folkehelse og livsmestring. Vårt tema er: jeg 
er meg og sånn er det. Vi har satt fokus på 
vennskap og hvordan utvikle og holde på gode 
vennskap.  
 

                                                                                         

 

 

Ukelekse: 

Til tirsdag Norsk: les i grønn perm 

Til onsdag Norsk: les i grønn perm 

Til torsdag Norsk: les i grønn perm 

Til fredag Norsk: les i grønn perm 
Matematikk: ark i svart perm. 

 

Ukens begreper: 

konsert 
rekkefølge 
reklame  
 
 

 

 



 

Timeplan. 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

1.økt 
08.30- 
09.45 

Samf. Matem Matem 
 

Matem  Matem Matem  
Uteskole. 
Vi går til 

eventyrleieren. 
 

Ta med: 
Riktig klær til tur. 
Drikke og grillmat 

Matem. 
 

Matem.  

Friminutt  
09.45-
10.00 

    

10.05-
11.05 

Matem Samf. Norsk Norsk K&H Kropps-
øving 

 

KRLE KRLE 

Spising 
11.00- 
11.25 

        

Friminutt 
11.25-
11.55 

      

3 økt 
11.55-
13.00 

Norsk Norsk Norsk Norsk Generalprøve Norsk Norsk 

Friminutt 
13.00-
13.15 

 
Ferdig kl. 13 

   
                 Ferdig kl 13 

4.økt 
13.15-
14.15 

Norsk Norsk 
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