
Ukeplan for 1. trinn – uke 4 

   

Hjemmeside:herstadskole.no  

   

Innhold  

  

Norsk  Vi repeterer bokstavene og jobber med dem på ulike måter. Vi 
trener spesielt på å  setninger. Vi øver på stor bokstav på starten 
av en setning og punktum i slutten av setningen. 

Matematikk  Vi trener på pluss og minus med tallene 0-20 og Tallinjen 0-20.  
Lærer enerplass og  tier-plass og veksling av penger. 

Engelsk  I am freezing. I am cold. I am happy. I am sad. I am tired. 

Tema "Dyr om vinteren"  

Sosialt:  Vi øver på snakke med lav stemme i klasserommet når vi jobber 
ved pulten.  
Vi øver på å rekke opp handa når vi trenger hjelp. Vi øver på å 
spørre lærings-vennen (den vi sitter ved siden av) dersom man 
trenger hjelp.  

 
 
 

       
   

Lekser:  

Lekser til tirsdag:  Lekser til onsdag:  Lekser til torsdag:  
Norsk: Les en side i LES-
boka 3 ganger.  
  
Lesing i løpet av uken: 
Dersom du ønsker å lese 
mer, her er noen fine 
oppgaver. (C, Q, W)  
https://kaleido1-
4.cappelendamm.no/lt/seksj
on.html?tid=1948523&sek=
1948511 

Norsk: Les en side i LES-boka 
3 ganger.  
  
Matematikk:  
Ark: Hvor mange/ Tallrekke 
Ekstra: Multi: Salaby 
Logg inn med Feide 

Norsk: Les en side i LES-boka 3 
ganger.  

  

• Vi opplever mange våte barn om dagen. HUSK  å sette navn på klær/ støvler og 

sko!   Vi håper at snøen kommer tilbake slik at vi igjen kan ake og bygge i snøen. 

Det er derfor viktig at alle har skiftetøy, regntøy, varm utedress/ boblebukse, lue 

og votter på skolen.  

• Vi fortsetter å holde fokus på å repetere hvordan vi skal ha det når vi jobber i 

klasserommet. Vi fortsetter å øve på å bruke lav stemme, samarbeide med den du 

https://www.faerder.kommune.no/herstad-skole
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948523&sek=1948511
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948523&sek=1948511
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948523&sek=1948511
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948523&sek=1948511
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/tallmonstre


sitter ved siden av, rekke opp hånda når du trenger hjelp eller vil si noe. Fint om 

dere snakker om dette hjemme også.   

• Tema: «Dyr om vinteren»: Vi leser og lærer om hva forskjellige dyr gjør om vinteren, 

vi skriver, tegner og synger.  

•   

• Blå lesemappe samles inn hver torsdag.  

MÅ-lekse: les en ny side - 3 ganger hver dag.   

KAN-lekse: les to nye sider 3 ganger hver dag. 

• Husk at postmappen og den blå lesemappen alltid skal ligge i sekken.  

• Matematikk: Vi jobber med tallene og mengden 0-20, tallinje, tierplass og enerplass 

• Uteskole: Vi har Uteskole på fredagen. Husk klær etter vær, bålmat og drikke. 

Dersom skøytebanen kan brukes igjen ved kaldere vær, så sender vi skoleSMS om 

dette. 

• Dersom barnet er syk, send en skolesms til skolen. Begge kontaktlærerne får denne 

inn på mailen, som vi sjekker hver morgen. Her kan man også sende andre 

beskjeder til oss. Slik gjør du:  

Skole-sms: send melding til 59444203  

Eksempel: «1 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen».   

 Timeplan  

  
Tid:  

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

08.30-  
10.00  

Samling  
  

Norsk 

Samling  
  

Norsk 

Samling  
  

Norsk 

Samling  
  

Norsk 

Uteskole  
Tema "Dyr om 

vinteren" 

10.00-

10.15  
Friminut

t  
Friminutt  Friminutt    Friminutt  

10.15- 

11.00  
Norsk Matematikk Matematikk 

  
TEMA 

"Dyr om 

vinteren"  

Uteskole  
  

11.00-

11.35  
Mat  Mat  Mat  Mat  Mat  

11.35-

12.00  
Friminut

t  
Friminutt  Friminutt  Friminutt  Friminutt  

12.00-  
13.00  

 Norsk 
  

Slutt 

13.00  

TEMA 
"Dyr om 

vinteren"" 
Slutt 

kl.12.50  

TEMA 
"Dyr om 

vinteren" 

Utelek  
  
  

Slutt 

kl.13.00  

Uteskole/  
  
  

Slutt 

kl.13.00  
13.00-

13.15  
    Friminutt      

      Utelek 
  

Slutt 14.15  

  
  
  

  
  

  

kamilla.evenrud@faerder.kommune.no          trude.tangen.gustavsen@faerder.kommune.no 
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