
   
 

   
 

Ukeplan 1.trinn uke 23 

 

Informasjon: 

Skolen har fått ny veileder, som ikke gir store 
forandringene for 1.trinn. Vi skal være i to grupper 
med de samme uteområdene og samme rom 
/garderobe inne. Vi gjør ingen forandringer på 
gruppene ut ifra et pedagogisk og sosialt 
perspektiv. Vi har tre uker igjen før ferie, og 
ønsker at elevene skal få den tiden sammen med 
dagens kohort. 

Torsdag skal vi på tur til Ulvøtangen. Vi vil 
jobbe med livet i fjæra, kanskje fiske krabber, 
se på skjell og tang. Viktig at alle har med 
redningsvest/flytevest, mat og drikke. 
samt klær etter vær. Har du krabbesnøre 
kan du ta med det.  

Skulle du ha behov for redningsvest kan du 
leie ved våre brannstasjoner.  Kr.15 pr. 
døgn eller kr.180,- for sesongen. 

 Leier du på Tønsberg brannstasjon er det 

kun mulig å betale med Vipps eller bankkort 

Ved Kopstad og Nøtterøy brannstasjon er 

det kontant betaling. 

 

 

Sosialt mål: Jeg blir kjent på nytt med de andre elevene og den 
voksne i min kohort. 

Hygiene mål: Jeg vet hvordan, hvorfor og når jeg skal vaske 
hendene mine.  Jeg vet hvordan jeg hoster, nyser osv. Jeg vet 
også hvorfor jeg må holde avstand til andre personer. 

Norsk: Jeg kan skrive setninger med små og store bokstaver 
og punktum i egen håndskrift. Jeg kan sette ord på egne 
følelser og meninger. 

Matematikk: Jeg måler ulike gjenstander med  ikke 

standardiserte måleverktøy. Jeg undrer meg hvor langt en 

meter er.  

Engelsk: Jeg lærer meg tre nye engelske ord på dyr som 

lever i fjæra. 

Viktig for leseferdigheten i sommer. 

Færder/Tønsberg bibliotek starter «Sommerles». Dette er en 

flott måte å holde leselysten oppe i sommer! Meld dere på! 

https://sommerles.no/ 

 

 

Lekse: 

Til onsdag Norsk: Les leselekse på ark i perm i sekken. Les minst 3 ganger. Trenger ditt barn 
større utfordringer – bruk en ekstra bok å lese i ved siden av. 

Til torsdag Norsk: Les leselekse på ark i perm i sekken. Les minst 3 ganger. Trenger ditt barn 
større utfordringer – bruk en ekstra bok å lese i ved siden av. 

Til fredag Norsk: Les leselekse på ark i perm i sekken. Les minst 3 ganger. Trenger ditt barn 
større utfordringer – bruk en ekstra bok å lese i ved siden av. 

 

 

 

https://sommerles.no/


   
 

   
 

 

Forklaring på innholdet til de ulike øktene:  

Inne/norsk I denne økta vil vi ha fokus på lesing og skriving. Vi repeterer bokstaver og lyder, skriver 
og leser mye! Vi jobber med de små lesebokstavene og holder fokus på høye og lave 
bokstaver, samt punktum og stor bokstav. 

Matematikk Tema måling. Vi måler ulike lengde på ting og tang i klasserommet.  
 

Uteskole 
 

Torsdag skal vi på tur til Ulvøtangen. Vi vil jobbe med livet i fjæra, kanskje fiske krabber, 

se på skjell og tang. Viktig at alle har med redningsvest/flytevest, mat og drikke. 

samt klær etter vær. Har du krabbesnøre kan du ta med det.  

 

 

 

Timeplan. 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne 

1.økt 8.30-9.45    2. pinsedag.   
Norsk Matem 

  Norsk Norsk Vi går til 

Ulvøtangen. 

Viktig 

informasjon om 

redningsvest, 

mat osv finner 

dere lenger opp 

på ukeplanen.   

Matem

. 

Norsk 

Ut 09.45 -10.10    

2. økt 10.10 - 

11.10 

Matem Norsk  Gym Matem

. 

Norsk Matem

. 

Mat og ut    

11.10- 11.40 
 

  

3 økt 11.55-

13.00  

Hvit-

perm 

Hvite-

permer 

Matem

. 

Gym Hvite- 

permer 

Hvite-

permer 

 

Hilsen Team 1. Erik, Gunn Hege, Wencke, Mona og Gry 


