
Ukeplan for 1. trinn – uke 39 – 2020  

  

Hjemmeside:herstadskole.no  

  

Takk for et hyggelig foreldremøte. Referat blir sendt hjem etter hvert. Vi er i gang med Bli-

kjent-samtaler. Sjekk arket som er sendt hjem i postmappen der du ser tidspunktet for når 

du skal komme. Vi har fortsatt mye utelek, og trener også på å lytte til beskjed, jobbe med 

skoleoppgaver, stå i kø og ta hensyn til medelever.         

  

Innhold  

Norsk  Vi repeterer bokstavene vi har lært:  S s, I i, L l,  
O o,  A a, M m, E e og  N n  

Matematikk  Vi teller fra 1-10 forlengs og baklengs og  jobber 
med begrepene flest og færrest. Vi lærer tallet 
5 og øver på tallmengdene 1-5. 

Engelsk  Good morning. How are you? 

Sosialt:  Vi leker sammen og trener på å bli skoleelever. 

  

Lekser:  

Lekser til tirsdag:  Lekser til onsdag:  Lekser til torsdag:  
Øve på leseleksen i blå 
leseperm. Velg hvilken side du 
lese. Les siden 3 ganger. Les 
gjerne begge sidene sammen 
med en voksen.  
  

 Øve på leseleksen i blå 
leseperm. Velg hvilken side du 
lese. Les siden 3 ganger. Les 
gjerne begge sidene sammen 
med en voksen. 
  
Matematikk:  
Ark: Øv på å skrive 5-tall 
Se ark i hvit mappa. 

Øve på leseleksen i blå 
leseperm. Velg hvilken side du 
lese. Les siden 3 ganger. Les 
gjerne begge sidene sammen 
med en voksen. 

 Blå lesemappe: Her skal leseleksene være. Elevene leser teksten hver dag (repetert lesing) 

med god hjelp av dere foreldre. Det er viktig at barnet øver på bokstav-lyd når han/hun 

leser, og ikke bokstav-navn. Lesemappen samles inn hver torsdag.  

Bokstaver vi har øvd på fram til nå, er: S s og I i og  L l og  O o og A a og M m og  E e og  N n  

Hvit mattehefte: Alle matteleksene legges nå i en hvit mappe, slik at de er samlet på ett 

sted. Leksen samles inn hver torsdag.  

Det er fint om bursdagsinvitasjoner leveres direkte til oss lærere, og ikke legges i hyllene i 

garderoben. Det har lett for at de forsvinner. Send oss gjerne en sms hvis barnet har med 

seg invitasjoner, så legger vi dem i postmappene. 

  

https://www.faerder.kommune.no/herstad-skole


Høstferien i år er uke 41. 

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

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. MvhPetter 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

