
Ukeplan for 1. trinn – uke 22 

Hei alle sammen!  

• Til mandag har vi uteskole og elevene må komme ferdig påkledd etter vær da vi er ute 
fra morgenen av. 

• 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 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.  

  
Ukeplan med hva vi skal gjøre på skolen: 

 Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-

09.30 

Samling ute 

Uteskole på 

Fagertun  
Stafett - Vi løser 

ulike 
leseoppgaver. 

Samling 

Norsk ute 

  
Stafett - Skrive 

til bilde.  

Samling 

Matte ute  
Multi s. 26 og 

27. 
  

Ukedagene 

Samling inne 

Uteskole på Øya 

  
Vi finner pinner til et 

kunstverk som skal være på 

Labakken skole.  

Samling 

Matte/tema 
  

Arbeidshefte  

9.30-

9.45 

Uteskole på 

Fagertun 

Friminutt Friminutt Uteskole på  Friminutt 

09.45-

10.45 

Uteskole på 

Fagertun 

  
Vi tegner og 

skriver. 

Norsk  

  
Leseforståelse  

Norsk  
Kaleido B s. 79, 
80, 81. Ekstra s. 

82-83. 

Uteskole på Øya  

  
Vi leker sammen.  

Tema - vår 

  
Vi planter 
solsikkefrø 

10.45-

11.15 

Mat på 

Fagertun 

Mat Mat Mat på  Mat 

11.15-

11.45 

Uteskole på 

Fagertun 

Friminutt Friminutt Uteskole på  Friminutt 

11.45-

13.00 

Matte  
Multi s.24 og 25 

(praktisk 
måling) 

 Slutt kl. 

13.00 

Matte 

  Praktisk måling 

av gjenstander. Vi 
tegner og skriver.  

 Slutt 

kl.13.00 

Norsk ute  
Vi løser 

kryssord. 

  

Slutt 

kl.13.00 

Lesestund/engelsk   
Høytlesing 

  
Engelsk: colors  

 

Slutt kl. 13.00  

Norsk  
Vi jobber i 

norskheftet. 

  
Slutt kl. 

13.00  

  

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


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:    

Lesing Engelsk Tema: vår  

Leselekser (krever FEIDE-
innlogging): 
https://conexus.net/produkt
innhold/relemo/  
  
  

Salaby (krever FEIDE-
innlogging)https://skol
e.salaby.no/1-
2/engelsk/colours 
 
Let's sing! Kids 
vocabulary - Color - 
color mixing - rainbow 
colors - English 
educational video 

  

Frø som spirer Time lapse radish seeds 
sprouting, top and roots growing 
  
Kråkeklubben:  
https://tv.nrk.no/serie/kraakeklubben/seso
ng/9/episode/3/avspiller 
  
  
  

  
  
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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