
Ukeplan for 1. trinn – uke 23 

Hei alle sammen!  

• Mandag 1.juni er det fri da det er 1.pinsedag.  
• Tirsdag og fredag denne uken er det uteskole. Fredag er det førskoledag for neste års 

1.trinn. De skal låne vårt klasserom, og derfor er uteskoledagen flyttet til fredag denne 
uken. 
 

• Det har kommet nye retningslinjer som åpner for at klassen nå kan samles i ett rom igjen. 
Vi kommer til å beholde rød og blå gruppe i forskjellige rom de siste tre ukene av 
skoleåret. Vi opplever glade elever og god læring i gruppene! Selv om vi beholder 
todeling av klassen, vil vi i større grad gjøre felles aktiviteter på tvers av gruppene. 
Elevene har nå muligheten til å være sammen med hele gruppa i friminuttet.  
 

• Det kan være lurt å smøre barnet med solkrem før skoledagen på varme dager. Det er 
også greit å ha en solkrem i hylla så de kan smøre seg utover dagen ved behov. 
 

• Vi minner om: 1.juni starter en kampanje som heter Sommerles. Den varer helt til 
31.august. Vi oppfordrer til og håper alle registrerer seg og blir med! Det er viktig at 
elevene leser hver dag, også i sommerferien. Dette er en morsom måte å få lesing inn i 
hverdagen på. Du får også premier jo mer du leser! Les mer her:  

o https://sommerles.no/ 
o https://altom.sommerles.no/ 
o https://altom.sommerles.no/for-foresatte/ 

  
• Det er kun lesing som er lekser. Denne uken er det Relemo og lesing i valgfribok 

annenhver dag som leselekser. Relemo: velg en tekst på nivå 20 eller 25. Hvis eleven 
leser gjennom hele teksten på første repetisjon, velger du et høyere nivå. Repetisjoner 
skal stå på 3 og sekunder på 60. Velg en ordliste og gjør det samme. Du må logge inn 
med FEIDE. Se lenke under. 
 

• Husk: skolen slutter hver dag kl.13.00. 
• Det begynner å bli varmere ute, men det er også meldt kaldere dager. Vi skal være mye 

ute fremover, pass på at barnet ditt alltid har klær etter vær på skolen.  

  
• Slik gjør du når du skal sende skolesms: 

Skole-sms: send melding til 59444203  
Eksempel: «1 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen». 

 
 
 
 
 
 

https://sommerles.no/
https://altom.sommerles.no/
https://altom.sommerles.no/for-foresatte/


Ukeplan med hva vi skal gjøre på skolen: 
 Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-

09.30 

  

  

Fri  

1.pinsedag 

Samling ute  

Uteskole på 

Fagertun 
Matte:  

Tredimensjonale  
former: prisme, 
sylinder og kule 

Samling 

Matte 
Multi s. 66, 67, 68 

 

Tredimensjonale 
former   

Samling  

Norsk  
  

Vi øver på å skrive 
riktige og pene 

bokstaver. 

Samling ute 

Uteskole på 

Øya 

  
Vi spiller memory 
med bilder og ord. 

9.30-

9.45 

  Uteskole Friminutt Friminutt Uteskole 

09.45-

10.45 

  Uteskole 
Vi leker sammen. 

Norsk  
Kaleido B s. 89.  

Se lenke med regler 
nedenfor. 

Norsk 

  
Leseforståelse 

Uteskole på 

Øya 

  
Vi leker sammen. 

10.45-

11.15 

  Mat på 

Fagertun 

Mat Mat Mat på Øya 

11.15-

11.45 

  Uteskole Friminutt Friminutt Uteskole  

11.45-

13.00 

  Norsk/Engelsk  
Lesestund 

  
Goldilocks and the 

three bears 

 

Slutt kl.13.00 

Norsk ute 

  
Stafett - lilla 

skrivebok: vi skriver 
til bilde.    

  

Slutt kl.13.00 

Matte 
Prisme, sylinder og 

kule. 
Vi finner igjen 

former i 
blader/aviser.  

Vi klipper og limer. 

 Slutt kl. 13.00  

Uteskole på 

Øya  
Vi leker sammen. 

  

 

 

Slutt kl. 13.00  

  

Lekser:     

Lekser til tirsdag: Lekser til onsdag: Lekser til torsdag: Lekser til 

fredag: 

Norsk: Relemo - Velg en tekst 
på nivå 20 eller 25. 
Repetisjoner = 3. Tid = 60 
sekunder. Velg en ordliste og 
gjør det samme. 

Norsk: Lesestund - Les 
minst 15 minutter i en 
valgfri bok.  

Norsk: Relemo - Velg en 
tekst på nivå 20 eller 25. 
Repetisjoner = 3. Tid = 60 
sekunder. Velg en ordliste 
og gjør det samme. 

Norsk: Lesestund - 
Les minst 15 
minutter i en 
valgfri bok. 

  

Nettsider til ukeplanen:    

Norsk Engelsk 

Leselekser (krever FEIDE-innlogging): 
https://conexus.net/produktinnhold/relemo/  
Regler: Elle, melle, deg fortelle - og mye mer | 
Norske barnesanger og regler 

Goldilocks and the three bears Goldilocks and the 
Three Bears - Fairy Tales – Full Story  

Mail:          
Caroline: Caroline.Paulsen@faerder.kommune.no 

Kamilla: kamilla.evenrud@faerder.kommune.no 
Hjemmeside: herstadskole.no  

https://conexus.net/produktinnhold/relemo/
https://www.youtube.com/watch?v=a-0Ca5goQUo
https://www.youtube.com/watch?v=a-0Ca5goQUo
https://www.youtube.com/watch?v=iR2M0QuLPZs&t=407s
https://www.youtube.com/watch?v=iR2M0QuLPZs&t=407s
mailto:Caroline.Paulsen@faerder.kommune.no
mailto:kamilla.evenrud@faerder.kommune.no
http://herstadskole.no/

