
   
 

   
 

Ukeplan 1.trinn 

uke 21   

 

Informasjon: 

Fredag hadde vi en fin flott feiring av 17.mai. Vi 
hadde flaggheising med sang. Videre ble det tog 
til dagsenteret og opp til Hårkollen og gjennom 
skogen ned til Oserød barnehage. På grusbanen 
hadde vi leker og så var det gele med blåbær og 
vaniljesaus.  

Vi har nå planlagt de nye kohortene. Kohortene er 
satt sammen etter elevenes ønsker og alle har 
fått et ønske oppfylt.  

Minner om at biblioteket i Tbg. kan benyttes til å 
låne bøker. 

https://tonsberg-og-

faerder.vestfoldbibliotekene.no/ 

 

 

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 får positive opplevelser ved å utrykke meg 
muntlig. Jeg skriver og trener meg på de små bokstavene og 
øver på høye og lave bokstaver. Jeg øver på å lese med flyt. 

Matematikk: Jeg kan addere og subtrahere med tall fra 0-20. 
Jeg øver meg på å skrive tallene riktig. 

 

Lekse: 

Til tirsdag 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 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. 
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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. 

Ute  
 

I denne økten vil vi ha et matematisk fokus og arbeid med sosiale relasjoner i Kohorten.  
Vi vil leke, utforske, samarbeide og undre oss med matematiske øyne.  

Inne/matematikk Vi arbeider med ulike matematiske kunnskapsområder f.eks tall og tallforståelse. 
 

Uteskole Vi vil også benytte disse tre områdene: tirsdag =indianerfjellet, onsdag = Torødskogen 
torsdag = eventyrleieren. Dere ser på timeplanen når ditt barn skal på tur. (Spør barnet 
om det er i gul eller blå kohort) 

 

 

Timeplan. 

Tid Mandag Tirdag Onsdag 

 BLÅ GUL BLÅ GUL BLÅ GUL 

08.30 Inne 

Norsk 

Inne 

Matem. 

Inne 

Matem. 

Inne 

Norsk 

Inne 

Norsk 

Inne 

Matem. 

09.50 Ute 1 Ute 2 Ute 1 Uteskole Uteskole Ute 1 

    11.10 Mat 

11.40 Inne 

Matem. 

Inne 

Norsk 

Norsk Uteskole Uteskole Inne 

Norsk 

 

 

 

    Hilsen Team 1.  

Erik, Gunn Hege, Wencke, Mona og Gry 


