
Ukeplan for 1. trinn – uke 34 – 2020  

 
Hjemmeside: herstadskole.no   

 
Velkommen til første skoleuke i første klasse. Vi gleder oss masse til å bli kjent med alle de 
flotte elevene.   
Kontaktlærere vil være Kamilla Evenrud og Trude Tangen Gustavsen. Andre voksne som vil 
ha noen timer på trinnet er Vibeke Gundersen (leseveileder), Ann Karin Kvalnes (lærer), 
Nina Nyerød Thyberg (SFO) og Hannah Oxur-Hofer (lærling).  
  

 

Innhold  

Norsk  Introdusere bokstaven S s og  I i  

Matematikk Vi teller  

Engelsk  Song and rhymes  

Sosialt:  Vi blir kjent. Øve på rekke opp hånda og vente på tur.   

   

Lekser:      

Lekser til 

tirsdag:  
Lekser til onsdag:  Lekser til 

torsdag:  
Lekser til 

fredag:  

   
   
   

Lilla bok:   
Lag en tegning og fortell litt hjemme fra første 
skoledag. Få gjerne hjelp av en voksen til å 
skrive litt. Kanskje kan du skrive litt selv.  

Leselekse: se ark i 
blå leseperm.  

Ukelekse:  
Ta med 
innesko.   

  
Informasjon: 
• Den første skoledagen vil elevene få utdelt følgende i sekken:   

o En postmappe med strikk, der “post”/informasjon og eventuelle lekser legges.  
o En blå lesemappe, der leselekser settes inn. 
Disse to mappene skal alltid ligge i sekken. 

• Den første skoleuka vil elevene bli kjent med bokstavene i og s.  
I leksen til torsdag skal de få prøve seg på en liten leselekse. Her må de voksne hjelpe 
til. Arket står i den blå lesemappa, og har to sider/nivåer. Nivå to er frivillig. Arket og 
alfabetet som ligger i lesemappa, skal ikke tas ut av mappen, men være i lesemappen 
hver uke. 

• Den første uken vil vi bruke mye tid på å bli kjent og trygge på skolen. På grunn av 
kovid-19 og ulike trinn/kohorter, vil elevene dessverre ikke kunne møte fadderne sine 
de første ukene. Vi håper å få til dette etter hvert.  

• På skolens hjemmeside finner dere utfyllende informasjon angående skolestart og 
Covid-19. Vi oppfordrer alle til å lese skrivet på hjemmesiden: 
https://www.faerder.kommune.no/herstadskole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-
skolen/informasjon-til-foresatte-om-skolestart-hosten2020.40625.aspx 

•  Vi følger rådene fra FHI, blant annet er dette noen av tiltakene vi gjør:  
• Vi vasker hender ofte og grundig. Vi vasker pulter. 
• Vi skal være mye ute, og hvert trinn har hvert sitt uteområde.  

http://herstadskole.no/
https://www.faerder.kommune.no/herstadskole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/informasjon-til-foresatte-om-skolestart-hosten2020.40625.aspx
https://www.faerder.kommune.no/herstadskole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/informasjon-til-foresatte-om-skolestart-hosten2020.40625.aspx


• Det er ikke lov til å ha med seg egne leker, baller o.l hjemmefra til skolen.  
• Vi ønsker at foresatte i minst mulig grad blir med inn på skolen. 
• Ved symptomer på sykdom skal eleven holdes hjemme. 
 

• Elevene må ha med innesko som de bruker både på skolen og SFO. 
• 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   
• Kamilla skal studere, og vil derfor ikke være på skolen mandager og fredager.  
• 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. Mvh Petter Olsen».   

  
 
     

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 

  
  
  
  
  
  
 

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

