
Ukeplan for 1. trinn – uke 47 – 2020  

  
Hjemmeside:herstadskole.no  

   

Innhold  
  

Norsk  Vi øver på bokstavene B b og K k 

Matematikk  Vi jobber med pluss og minus.  

Engelsk  Good morning. How are you? It`s nice to see you.  

Tema "Jeg passer inn": «Herstadbakken»: Familiene i gata 

Sosialt:  Vi øver på å ta ansvar for tingene våre, og å vise omsorg 
for medelever. 

 Ansvar, omsorg og respekt 

      
  

  

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. Bokstavene Å, R, U.  
https://kaleido1-
4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948518&sek=1948511 

Norsk: Les en 
side i LES-boka 3 
ganger.  
 Matematikk:  
Ark: Minus 
Multi: Tallene 7-
10 

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

• Tema:  
«Herstadbakken»: Forrige uke ble elevene delt i 5 grupper/familier. De samarbeidet 
om å laget huset sitt. De har også valgt seg hver sin "person" i familien (gutt, jente, 
mamma, pappa, bestemor, bestefar) som de "skal være", og som de har fargelagt. 
Denne uken skal familien få et etternavn, og hver person velger hva de vil hete.  
o Blå lesemappe:  Øv bokstav-lyd, ikke bokstavnavn: 
o Bokstaver vi har øvd på fram til nå, er: S s og I i, L l og  O o, A a og M m, E e og  N n, F f 

og Å å, R r og U u, V v og Æ æ, Yy , D d , Øø og Hh. Denne uke øver vi på B b  og K k. 
  
• Vi fortsetter å lese i småbok i leselekse denne uken også. LES-boka har enkle lydrette tekster 

som er tilpasset for begynneropplæring. Elevene skal lese 3 ganger på hver side, dette for å 
øve ordbilder og få leseflyt. Samtal om ordene/bildene. Alle leser MÅ-lekse, KAN-lekse er 
valgfritt. Dersom leseleksen oppleves for vanskelig eller for lett, kan dere gi oss beskjed på 
skolesms. Dersom noen ønsker å jobbe ekstra med bokstaver og lesing, kan dere gå inn på 
lenken som står under lekser. 

• MÅ-lekse: les en ny side - 3 ganger hver dag.   
• KAN-lekse: les to nye sider 3 ganger hver dag. 

  

https://www.faerder.kommune.no/herstad-skole
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948518&sek=1948511
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948518&sek=1948511
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1b#menuItem_6
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1b#menuItem_6


• Brukernavn og passord: I plastlomma på lesemappa har alle elevene fått eget 

brukernavn og passord som skal brukes til Feideinnlogging. Viktig at det ikke fjernes 

fra Lesemappa.  
• Matematikk: Elevene kan nå gå inn på Multi hjemme og trene der (se link under 

lekser). Der trenges ingen "Feide"-innlogging. På skolen jobber vi mye praktisk, og 
knytter aktiviteten opp mot det vi skal lære i matematikk.  

•  Husk at postmappen og den blå lesemappen alltid skal ligge i sekken.   Den samles 
inn hver torsdag. 

• Uteskole: Elevene har uteklær etter været og vi sier takk til dere foresatte som hjelper 
dem med det. Nå er det viktig at luer, votter og skiftetøy ligger på skolen. Det er veldig 
populært med tenning av bål, og en viktig sosial dag for elevene på 1. trinn. 

  
• Den digitale Ukeplanen ligger 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  

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  

TEMA 

"Herstad-

bakken" 

  

Slutt 

kl.12.50  

X X  

  

  

Slutt 

kl.13.00  

Uteskole/  

etterarbeid  

  

Slutt 

kl.13.00  

13.00-

13.15  

    Friminutt      

      TEMA 

"Herstad-

bakken" 

  

Slutt 14.15  

  

  

  

  

  

  

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

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1b#menuItem_6
mailto:kamilla.evenrud@faerder.kommune.no
mailto:trude.tangen.gustavsen@faerder.kommune.no

