
Ukeplan for 1. trinn – uke 25 

 

Hei alle sammen!  

• Da har vi kommet til den siste skoleuka før sommerferien! Tusen takk for et flott 
skoleår og for et godt samarbeid. Kamilla takker for dette året, hun skal starte opp 
med et nytt 1.trinn til høsten. Caroline fortsetter som kontaktlærer, og Vebjørn 
Mørken kommer inn som ny kontaktlærer på trinnet. 
 

• I løpet av uken kommer vi til å sende med engangsbøker og diverse ark/tegninger hjem i 
sekken som vi er ferdig med på skolen. Husk å sjekke og tømme sekken til elevene. 
 

• Hyllene til elevene i garderoben må tømmes i løpet av denne uken dersom de ikke skal 
være på SFO i sommerferien. Savner du noe som er glemt igjen, kan du se i benken i den 
ytterste gangen ved SFO-inngangen eller i kurven ved branndøra inn til gymsalen. 
 

• Informasjon fra ledelsen: Skolen arrangerer ikke noen avslutninger i år. Hvis foresatte 
ønsker å arrangere noe på privat initiativ må de selv undersøke hvilke regler som gjelder 
mtp antall, avstand osv. 

• Siste skoledag før sommeren er fredag 19.juni. Det er lov til å ha med seg en 0,5 l brus 
eller saft, og litt kjeks, snacks eller frukt. Husk vanlig niste også. Elevene slutter kl.12.00 
denne dagen. 

• Første skoledag etter sommerferien er mandag 17.august. 

• Igjen, tusen takk for dette skoleåret. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! Vi gleder 
oss til å se dere igjen til høsten :-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ukeplan med hva vi skal gjøre på skolen: 
  

 Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-

09.30 

Samling ute 

Uteskole på 

Øya 

Natursti med 

norskoppgaver 

Samling 

Norsk 

Vi jobber i 

norskheftet + 

sider i Kaleido A 

og B som ikke er 

gjort. 

Samling 

Matte 

Grublisoppgave 

Mattehefte 

MKX 

Samling ute 

Uteskole på 

skolen 

Vi leker ute og 

rydder inne  

  

   

Samling  

  

Vi rydder i 

klasserommet 

Ulike leker 

9.30-

9.45 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Mat 

09.45-

10.45 

Uteskole på 

Øya 

Natursti med 

norskoppgaver 

Norsk 

Vi lager 

minnebok til 

skoleslutt 

Norsk 

Vi jobber videre 

med minnebok 

til skoleslutt 

Uteskole på 

skolen 

Vi leker ute og 

rydder inne 

Vi ser på film 

og har det 

hyggelig 

sammen. 

10.45-

11.15 

Mat  Mat Mat Mat    

11.15-

11.45 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Slutt kl. 

12.00 

11.45-

13.00 

Matte 

Grublisoppgave 
Mattehefte 

  

  

Slutt kl.13.00 

Matte ute 

Vi spiller 

brettspill 

  

   

Slutt kl.12.50 

Norsk ute 

Stafett - lilla 

skrivebok: vi 

skriver til bilde.    

  

Slutt kl.13.00 

Norsk 

Vi jobber videre 

med minnebok 

til skoleslutt 

  

Slutt kl. 13.00  

  
GOD 

SOMMER!  

   

 
GOD SOMMER! 

  
 
Slik gjør du når du skal sende skolesms: 

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

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

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