
1. trinn – Læringsplan for hjemmeundervisning uke 17 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

MATTE 
Mål: Jeg kan bruke og utforske 

tall, mengder og telling i lek og 

spill.  

 

Se MKX – tallene fra 10-20 

https://www.nrk.no/video/19

2013 

Gjør oppgavearket med 

sporing av tallene 11 – 16, 

pdf under 

«Hjemmeundervisning». 

 

Logg inn på Multi Smart 

Øving, og gjør oppgaver i 

kapittelet «Tall til 20».  

Arbeid minimum 20 minutter 

i løpet av uken. 

 

 

AKTIVITET 

Mål hvor langt det er rundt 

huset ditt i museskritt og 

skriv det ned. 

 

Når du har gjort det kan du 

løpe rundt huset ditt, hvor 

mange runder klarer du? 
 

NORSK 
Mål: Jeg kan si bokstavnavn og 

bokstavlyden til Aa. Jeg kan skrive 

bokstaven med riktig startpunkt og 

skriveretning. 

 

Klarer du å tegne en ananas 

kun ved å tegne store og små 

a’er? 

Pass på å skrive bokstaven med 

riktig startpunkt og 

skriveretning.  
https://kaleido1-

4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1

948526&sek=1948511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMTALETID 

INFO: Dere vil motta en Skole-sms når 

Utdanningsdirektoratet legger ut 

informasjon rettet til skolebarna. Vi 

ønsker at dere bruker denne 

informasjonen i samtalen. 

 

Når vi neste uke skal møtes på skolen 

igjen, vil det være mange nye regler vi 

alle må følge. Reglene vi skal følge 

heter «smitteverntiltak», og handler om 

at vi skal vaske hendene våre ekstra 

godt, hoste eller nye i albuen vår og ha 

god avstand mellom oss.  

Dette blir en ny og annerledes hverdag 

for alle barn og voksne, men dette skal 

vi klare sammen!        

 

Har du noen tanker om hvordan det vil 

bli å komme tilbake på skolen?  

Lurer du på noe? 

 

Forbered og skriv ned spørsmålene 

dine og still de når vi skal ha 

videosamtale på fredag. 

Det er nødvendig at en foresatt er 

med på videosamtalen til fredag. 

AKTIVITET 
Denne aktiviteten kan gjøres ute 

i frisk luft. 

 

Mimeleken 

Lag lapper med dyrenavn 

som har bokstaven Aa og 

Nn i seg. Bruk lappene til 

å leke mimeleken. 

NORSK 

 

Gå inn på «Bokbussen» og 

fortsett på den boksen du 

har eller velg en ny.  
https://digital.gan.aschehoug.no/bokbussen

/ 

Bytt gjerne ut Bokbussen 

med en bok du har hjemme. 

Skriv minst fem ord du 

husker fra det du har 

lest/hørt. Og fortell en 

voksen hva det handlet om. 

 

MATTE 
Mål: Jeg kan bruke og utforske 

tall, mengder og telling i lek og 

spill.  

  
1. Øv på reglen sammen med 

en voksen. 

Telleregle fra 1 til 20 

1 og 2 satt på do. 

3 og 4 brukte giret. 

5 og 6 møtte en heks. 

7 og 8 satt på potte. 

9 og 10 gikk på ski. 

11 og 12 møtte et troll. 

13 og 14 gikk gjennom 

porten. 

15 og 16 kjørte i heisen. 

17 og 18 var redde for katten. 

VÆR KREATIV 

 

Lage troll 

Lag troll av ting du finner 

hjemme. Bildet viser et 

eksempler med ting fra 

kjøkkenet. Vær kreativ og ha 

det gøy! Ta bilde av trollet når 

det er ferdig. Deretter velger 

du mellom en av disse 

punktene: 

- Tegn trollet  

- Skriv ord som passer 

til trollet og hva du har 

brukt til å lage trollet 

https://www.nrk.no/video/192013
https://www.nrk.no/video/192013
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948526&sek=1948511
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948526&sek=1948511
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948526&sek=1948511
https://digital.gan.aschehoug.no/bokbussen/
https://digital.gan.aschehoug.no/bokbussen/


Hvor mange museskritt har 

du løpt nå tror du? 
 

Kanskje du kan få hjelp av 

en voksen til å regne ut 

hvor mange museskritt du 

har løpt! 

 

AKTIVITET 

 

Nabolagsbingo 

Bingobrett finnes på skolens 

hjemmeside under 

«Hjemmeundervisning». 

Dersom man ikke har printer, 

kan man lage sitt eget brett ved 

å skrive/tegne de samme 

tingene på et ark. 
 

NORSK 
Mål: Jeg kan si bokstavnavn og 

bokstavlyden til Nn. Jeg kan skrive 

bokstaven med riktig startpunkt og 

skriveretning. 

 

Aktiv bokstavleting med synet  

Still deg foran en dør i hjemmet ditt, og 

se deg rundt. Du skal nå bruke synet til å 

finne noe som har bokstaven Nn i seg. 

Når du kan se noe går du til det du fant, 

og gjør det samme igjen. Gjenta til du 

har funnet minst fem ting/personer som 

har bokstaven i seg.  

 

Når du er ferdig med å lete skriver du 

ned minst tre av ordene du fant. 

 

19 og 20 spiste en drue, 

så gikk de ut og tok på seg 

lue. 

 

2. Gjør oppgavearket med 

sporing av tallene 17 – 20, 

pdf under 

«Hjemmeundervisning». 

 

3. Lære sammenhengen 

mellom tall og mengde. Bruk 

«Legobyen», Pdf finner du 

under uke 17. Bruk 

legokloser/andre klosser og 

bygg hus med like mange 

etasjer som tallet som står på 

bygningene. Hvor mange 

etasjer skal skolen ha? Osv.  

 

 

NATURFAG 
Mål: Jeg vet hva et vårtegn er 

og kjenner det igjen når jeg ser 

et.  

 

Fortsett med boken din om 

vårtegn på Skriv og les. 

Bøkene må lages i mappen 

som heter «1A/B/C 

KROPPSØVING», dette for 

at alle lærere skal kunne ha 

tilgang til alle bøkene. 

med. Eks: troll, skje, 

saks.. 

- Skriv en tekst om 

trollet 

- Skriv en fortelling om 

trollet. 

 

 

ENGELSK 
Mål: Jeg kan presentere alderen min 

og spørre om andres alder på 

engelsk. 

 

Tell høyt fra 0-10. Klarer du å 

telle baklengs også? 

Følg denne lenken: 

http://utforsk.kunnskap.no/butikk/

www_80/htdocs/bk/friends/lesson

.html?id=4.2.4 Her jobber du med 

oppgaver under «Presentation». 

 

Dersom du ikke kommer inn på 

lenken av ulike grunner- øv på 

disse frasene: 

«How old are you?» 

«I am 7/seven years old» 

Skriv gjerne frasene ned, og øv på 

å si de.  

 

VELG SELV 
 

Lag en hinderløype inne eller ute. 

 

Skriv et kort til noen du tenker på. 

 

Spør om å få hjelpe til med noe hjemme; 

rydde i klær, tørke støv, dekke bordet 

eller noe annet. 

 

Velg en oppgave du har gjort i løpet av 

tiden med hjemmeskole som du likte 

godt! Gamle læringsplaner ligger fortsatt 

på skolens hjemmeside. 

NORSK 

Hør/les rimdikt 

https://skolenmin.cdu.no/ko

mponent/kan-vi-rime-pa-alt-

5d89fd55a0f40a001ef212ac 

 

Les teksten flere ganger.  

Klarer du å finne egne rim i 

diktet? 

AKTIVITET 
Kan gjøres som en helgeaktivitet. 

 

Nabolagsbingo 

Lag en nabolagsbingo til en 

annen person, enten i familien 

eller til noen andre. 

http://utforsk.kunnskap.no/butikk/www_80/htdocs/bk/friends/lesson.html?id=4.2.4
http://utforsk.kunnskap.no/butikk/www_80/htdocs/bk/friends/lesson.html?id=4.2.4
http://utforsk.kunnskap.no/butikk/www_80/htdocs/bk/friends/lesson.html?id=4.2.4
https://skolenmin.cdu.no/komponent/kan-vi-rime-pa-alt-5d89fd55a0f40a001ef212ac
https://skolenmin.cdu.no/komponent/kan-vi-rime-pa-alt-5d89fd55a0f40a001ef212ac
https://skolenmin.cdu.no/komponent/kan-vi-rime-pa-alt-5d89fd55a0f40a001ef212ac


 

 

Infoskriv til foresatte på 1. trinn                                                                               

Skolens hjemmeside www.teieskole.no   

Hei, alle sammen.  

Nå er det siste uke med hjemmeskole, og vi gleder oss veldig til å se dere på skolen mandag 27. april. Vi vil få oversikt over hvordan 

gjennomføringen av skoledagene vil foregå i løpet av denne uken, og informerer dere når dette er klart.  

Vi vil benytte anledningen til å rose alle dere foresatte for den formidable innsatsen disse ukene. Dere har vært avgjørende i arbeidet for 

vellykket hjemmeskole, og vi har hatt en svært positiv opplevelse i denne perioden, takket være dere og deres gode samarbeid, optimisme og 

dugnadsånd. Takk!  

Følg nøye med på ny og viktig informasjon på skolens hjemmeside og på Skole-sms. 

Fint om alle svarer på denne undersøkelsen innen fredag 24. april, den tar for seg bruk av programmer i Færder-skolene, og hvilken erfaring elevene har 

gjort seg i løpet av perioden vi nå har vært avhengige av kommuniksjon og opplegg over nett. På forhånd takk       Lenke her: Elevspørring om programmer 

i Færder-skolen 

Lærere: e-post Telefonnummer privat 

1A Marit Benjaminsen  

1B Anne Marte Luisa  

1C Merete Findal Vinje  

Martine Gran Wang   

Tanh Thi Tran  

Simen Mørdre  

  

marit.benjaminsen@faerder.kommune.no  

anne.marte.luisa@faerder.kommune.no  

merete.findal.vinje@faerder.kommune.no  

martine.gran.wang@faerder.kommune.no  

tanh.thi.tran@faerder.kommune.no  

simen.mordre@faerder.kommune.no  

  

416 10 649  

980 37 287  

913 69 081 

Ha en god uke. Hilsen alle voksne på 1. trinn       

http://www.teieskole.no/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ALE8zrZyL0CPdDF3jZkscf-lglvltLhCku5e7dIv-GdUMDRRWDQwSU1VVDdLQjZaT1E1NU5QOUk0TC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ALE8zrZyL0CPdDF3jZkscf-lglvltLhCku5e7dIv-GdUMDRRWDQwSU1VVDdLQjZaT1E1NU5QOUk0TC4u
mailto:marit.benjaminsen@faerder.kommune.no
mailto:anne.marte.luisa@faerder.kommune.no
mailto:merete.findal.vinje@faerder.kommune.no
mailto:martine.gran.wang@faerder.kommune.no
mailto:tanh.thi.tran@faerder.kommune.no
mailto:simen.mordre@faerder.kommune.no

