
Ukeplan for 1. trinn – uke 35 – 2020   

  

Hjemmeside: herstadskole.no    

  

Det har vært en fin start på skoleåret. Vi opplever veldig hyggelige og positive barn på 
trinnet. Det er masse fin lek, og vi setter av en del tid nå i starten for å leke sammen og bli 
kjent. Dette er en flott gjeng!         
   

  

Innhold   

Norsk   Vi øver videre på bokstavene S s og  I i 

Matematikk  Vi teller, sorterer og jobber med begrepene like mange, færre enn, flere enn, 
mest, minst, over, under, på 

Engelsk   Song and rhymes   

Sosialt:   Vi blir kjent. Øve på rekke opp hånda og vente på tur.    

    

Lekser:       

Lekser til tirsdag:   Lekser til onsdag:   Lekser til torsdag:   
Øve på bokstavlydene Ss og Ii, 
og å dra lydene sammen.  
 
Øve 3 ganger 
    
    

Eleven leser repetert på den 
samme leksen hver dag. 
Øve på bokstavlydene Ss og Ii, og 
å dra lydene sammen. 
 
Øve 3 ganger 

Eleven leser repetert på den 
samme leksen hver dag. 
Øve på bokstavlydene Ss og Ii, og 
å dra lydene sammen. 
 
Øve 3 ganger 
 
På baksiden av arket skal du 
tegne/skrive hva du har i 
pennalet og sekken din.  

   
Leselekse på ark i lesemappe:  

• Eleven leser det øverste på arket, “Les selv” med støtte fra voksen. Teksten nedenfor, 
“Les sammen” leser den voksne for eleven. 

• Leseleksen skal leses hver dag om igjen på samme måte mandag til torsdag med god 
hjelp av den voksne. Dette kaller vi repetert lesing. NB! Viktig at elevene øver på 
bokstav-lyd når han/hun leser og ikke bokstav-navn. 

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

• Foreldremøte tirsdag 15. september kl 18-20 (innkalling kommer, men hold av dato!!) 
 
Vi fortsetter å følge rådene fra FHI, blant annet er dette noen av tiltakene vi gjør:   

• Vi vasker hender ofte og grundig. Vi vasker pulter.  

• Vi skal være mye ute, og hvert trinn har hvert sitt uteområde.   

• Det er ikke lov til å ha med seg egne leker, baller o.l hjemmefra til skolen.   

• Vi ønsker at foresatte i minst mulig grad blir med inn på skolen.  

• Ved symptomer på sykdom skal eleven holdes hjemme.  
 
 

http://herstadskole.no/


 

• Alle må ha med mat og drikkeflaske hver dag.  

• Uteskole vil være på fredager. Pass på at barna har med uteklær etter været.  

• Ukeplanen blir lagt på skolens hjemmeside: herstadskole.no    

• 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   
    
X   

Samling   
   
X   

 Samling   
   
 X   

  Samling   
  
  X  

 Samling   
Uteskole  

   
10.00-10.15   Friminutt   Friminutt   Friminutt      Friminutt   
10.15- 
11.00   

X   X    X   
   

 X  
   

Uteskole  
   

11.00-11.35   Mat   Mat   Mat   Mat   Mat   
11.35-12.00   Friminutt   Friminutt   Friminutt   Friminutt   Friminutt   
12.00-   
13.00   

X   
   

Slutt 

13.00   

X   
   

Slutt 

kl.12.50   

X   X  
  

Slutt 

kl.13.00   

Uteskole/  
etterarbeid  

 Slutt 

kl.13.00   
13.00-13.15         Friminutt         
          X   

    
 Slutt 

14.15   

   
    
    

   
    

   

Mail:         
Kamilla:  kamilla.evenrud@faerder.kommune.no    
Trude:  trude.tangen.gustavsen@faerder.kommune.no  

   
   
   
   
   
   
  
 

mailto:kamilla.evenrud@faerder.kommune.no
mailto:%E2%80%AFtrude.tangen.gustavsen@faerder.kommune.no

