
Ukeplan for 1. trinn – uke 37 – 2020

Hjemmeside:herstadskole.no

Da er vi allerede i gang med den fjerde uka! Dagene er preget av mye utelek, bli kjente og trygge på hverandre. 
Vi trener også på å være skoleelev, som innebærer å lytte til beskjed, jobbe med skoleoppgaver, stå i kø og ta 
hensyn til medelever. Elevene er flinke til å trene på dette.  

Innhold

Norsk Vi øver på bokstavene A a og M m

Matematikk Vi teller, sorterer og jobber med begrepene like mange, færre enn, flere enn, mest, minst, over, under, 
på. Øve på tallene 3

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. Det 
er både "må-lekse" og "kan-lekse" på 
arket.  

Øve på leseleksen i blå leseperm. Det 
er både "må-lekse" og "kan-lekse" på 
arket.  
Matematikk: "Skriv tallene 1-3"
Se ark i Postmappa

Øve på leseleksen i blå leseperm. Det 
er både "må-lekse" og "kan-lekse" på 
arket.  

Leselekse på ark i lesemappe:
Leksen har ulik vanskegrad, det er både "må-lekse" som alle skal øve på, og en•

"kan-lekse" som man kan velge å gjøre.
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 •

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. 

•

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!!)•

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».
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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
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