
 1. trinn uke 23          
 

Informasjon: 
 

• Vi er nå i full gang med å øve til Oserød-dagen 
11. juni.  
 

• Kostymer på Oserøddagen skal være gule eller 
grønne plagg. Fint om dere allerede nå prøver å 
få lånt, dersom dere ikke har selv. 

 

• Denne fredagen blir det ikke uteskoledag, da vi 
må øve til Oserød-dagen, som er tirsdag neste 

uke😊 

 

 

Ukas mål:  

 
 

 
 

Litt om Oserød-dagen 
 
Dette er en ettermiddag hvor hele skolen har felles 
sommeravslutning. Skoledagen er utsatt til klokken 
13.00, men sfo har åpent fra morgenen. Klokken 
16.00 kommer foreldre og henter barna i 
samlingsrommet. Da er det boder ute hvor man kan 
kjøpe mat, drikke og kaker, og det er meningen at 
man skal kose seg sammen med andre voksne og 
barn på skolen. Klokken 17.15 ringer skoleklokken. 
Da skal alle 1. trinnsbarna samles i samlingsrommet, 
før vi stiller opp til innmarsj fra eika sammen med 
resten av skolen. Dagen avsluttes ca. klokken 18.30. 
Se forøvrig egen invitasjon på skolens 
hjemmeside.  

Sosialt:                    

 

Jeg gjør så godt jeg kan når jeg 
øver til Oserøddagen.  

Matematikk: 

 

Jeg kan forklare hva halvparten 
av noe er, og av hva det 
dobbelte av noe er. 
 

Norsk: Jeg vet at spørreordene 
begynner med stum h. Jeg kan 
skrive spørreordene hvor og 
hvordan. 
 

Engelsk: Repetisjon + jeg kan noen ord for 
klær på engelsk. 

Lekser til: 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

    

      
 
  Lesing  

Lesehefte i blå 
postmappe. Les litt 
hver dag sammen 
med/for en voksen.  
Heftet kan leses 
flere ganger. 
Repetert lesing (å 
lese samme tekst 
flere ganger) bedrer 

leseflyten😊 

Lesehefte i blå 
postmappe. Les litt 
hver dag sammen 
med/for en voksen. 

Lesehefte i blå 
postmappe. Les litt 
hver dag sammen 
med/for en voksen. 

Lesehefte i blå 
postmappe. Les litt 
hver dag sammen 
med/for en voksen. 
NB: Husk å ta med 
heftet til skolen! 

 
       
 
  Skriving 

 Gjør ferdig ark i rødt 
skrivehefte. 

  

 

      
 
  Regning 

Blått hefte: 
Arbeidsark merket 
«Lekse til tirsdag 
uke 23» 

 Blått hefte: 
Arbeidsark merket 
«Lekse til torsdag 
uke 23» 
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Ukas ord og uttrykk: 

Disse ordene øver vi 
på å lese og skrive: 
 

hvor 
hvordan  
 

Ukas begreper: 
(Disse ordene 
snakker vi mye om.) 
 
Oserøddag 
kostyme 
opptre 
innmarsj 
utmarsj 
halvparten av 
dobbelte av 

Engelsk: 
Vi skal bli bedre kjent med disse ordene/ 
frasene: 

shoes  
T-shirt  
skirt  
dress  
Happy birthday  
How old are 
you? 
I’m…. 

= sko 
= t-skjorte 
= skjørt 
= kjole 
= gratulerer med dagen 
= hvor gammel er du? 
 
= jeg er…  

 

Timeplan uke 23: 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 

  

 

  

 

  

A B C D 
 

 

 

08.30-
09.30 

Samling Samling Samling Samling Samling 

Norsk Mus Matem Øve Norsk Matem Eng Norsk KRØ  Øve 
Mat
em 

No Eng. Øve/ A-plan 

09.30-
09.50 

friminutt friminutt friminutt friminutt friminutt 

09.50-
10.35 

Matem Norsk Mus Matem Øve Norsk   KRØ Eng. Norsk 
Mat
em 

Øve Eng No Øve/ A-plan 

10.35-
11.00 

mat mat mat mat mat 

11.00- 
11.35 

friminutt friminutt friminutt friminutt friminutt 

11.35- 
12.15 

Mus Matem Norsk 
Norsk Matem Øve 

Norsk KRØ Eng. No Eng Øve 
Mat
em  

Øve/ A-plan 

Samling 

12.15-
12.45 

friminutt Slutt 12.15 friminutt friminutt friminutt 

12.45-  
13.45 

Øve til Oserøddagen 
 

Øve til Oserøddagen Eng  No 
Mat
em 

Øve 
Klassenstime 

 

Samling Samling Samling  
  

 

 

 

Ved sykdom send beskjed til SkoleSMS 

Mobilskole: Send SMS til 594 44 202 “1 Ola er syk i dag. Hilsen Kari.” 

 

www.oserodskole.no                                         Tlf team 1: 40821947   (ikke sms) 

Vennlig hilsen team 1 

http://www.oserodskole.no/

