
   
 

   
 

Ukeplan            1.trinn uke 24 

 

Informasjon: 

Fredag skal vi oppleve Den kulturelle skolesekk, 

med Karoline Krüger som har satt musikk til dikt 

av Andre Bjerke. Dette vil foregå digitalt i 

klasserommet. 

Wencke er sykmeldt 50% ut skoleåret. 

Vi vil sende hjem bøker/ark i sekken denne uka. 

Fint at dere påser at sekken er tom hver morning. 

       

Fra mandag kan elevene stille opp ved 

inngangsdørene til garderoben.   

Beskjed fra ledelsen: Oppstart på sfo etter 

sommerferien er tirsdag 28.7.20 og fredag 14.8. 

20 er planleggingsdag for sfo. Oppstart skole er 

mandag 17.8.20. 

 

 

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 med de små lesebokstavene. Jeg kan 
lese leksa mi! 

Matematikk: Vi repetere tallene og mengde fra 0-20, addisjon 

og subtraksjon. 

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. 

 

 

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 Vi repetere tall og mengde fra 0-20, addisjon og subtraksjon.  
 

Sosial-
kompetanse 
 

Vi arbeider med sosialkompetanse i ulike samarbeidsleker ute. 

https://sommerles.no/


   
 

   
 

Timeplan. 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne 

1.økt 8.30-9.45    Norsk Matem Norsk Matem Norsk Norsk Tur for begge 
gruppene til 

Torødskogen 
på to ulike 

steder. 
 

Ta med mat og 
klær etter været. 

DKS, konsert 

Ut 09.45 -10.10  
 

  
 

2. økt 10.10 
11.10 

Matem Norsk Matem Norsk Gym Matem Norsk Norsk 
 

Mat og ut    
11.10- 11.40 

 
 

  

3 økt 11.55-
13.00  

Hvit-
perm 

Hvit-
perm 

Rydde Rydde Matem Gym Hvite- 
permer 

Hvite-
permer 
 

Hvit perm betyr at vi velger ut ulike skolearbeid og setter de inn i en hvit perm, en perm elevene får når de går ut fra 7. 
trinn. 

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


