
1.trinn – Ukeplan uke 6   

          
  
Tema: Språksmart  
Fra trinnet:  
Vi har gode dager her på 1.trinn. På torsdag var vi på Haugar kunstmuseum. Det var stor 
stas med både buss, kunstutstilling og maleverksted. Elevene oppførte seg 

eksemplariske😊  

På fredag koste vi oss med ha-med-dag. Vi fikk også besøk av fadderklassen vår. De dukket 
opp i Harry Potter kostymer og leste for oss.  
Vi ser det er utfordrende å holde orden i garderoben. Dette øver vi masse på, men det er 
ikke alltid like lett. Det er viktig at dere hjelper barna i hentesituasjon. På denne måten letter 
vi også arbeidet til renholderne.  
Ukens bokstav er T/t  
   
Skolen starter hver dag kl.08.30. Elevene stiller opp ute når det ringer inn.  

   

Tid   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag      

1.økt og 
2.økt   
08.30-
10.50    

Morgen-
samling i 
amfiet.  

   
Tema:  

Språk-smart  
   

Norsk   

Samling    
    

Matematikk 
Norsk  

Engelsk  

Samling   
   

Norsk  
    

Samling   
   

Språksmart  
Matte  

K og H    

Samling   
   

Engelsk  
Språksmart  

Lekestasjoner  
    

   

Uteskole  
   

Uteskole  
   

 Vi tar med 
vanlig 

matpakke, 
drikkeflaske 
med vann og 
varm drikke 
for de som 
ønsker det.  

   

   

Mat      
10.50-
11.10     

Spise    Spise    Spise    Spise    
   

Friminutt     
11.10-
11.40     

Pause    Pause    Pause    Pause    
   

3.økt     
11.40    

Felles-samling 
i storeamfiet.  
Språksmart  

Matematikk 
Norsk  

Engelsk  
   

   

Språksmart  
Matte  
K og H  

Engelsk  
Språksmart  

Lekestasjoner  
   

 Samling i 
amfiet.  

   

Friminutt   
   

    
   

4.økt       Leke-
stasjoner    

Slutt 13.10    Slutt 13.10   Slutt 13.10     Slutt 13.10   
   

     Slutt 14.10                   

   

PALS – Jeg passer inn     

Hvem vil du være?  
Jeg er SPRÅKSMART:    
- Fordi jeg snakker hyggelig til andre og om andre.   
- Fordi jeg møter andre med vennlig kroppsspråk.    
- Fordi jeg tar vare på skolebygningen vår.    



ORD – KROPP – BYGG  

Informasjon    

 Språksmart  
• I høst hadde vi en fantastisk dugnad i skolegården vår! Stort oppmøte og mye 
engasjement! Nå skal vi i gang med en ny dugnad. Denne gangen er det en 
holdningsdugnad. Vi skal prøve å snu negativt språk og negative holdninger, til et 
språk hvor vi prater hyggelig til alle på skolen. Vi skal ta vare på det flotte skolebygget 
vårt, vi skal ta smarte valg når vi behandler skolen vår både inne og ute. Elevrådet på 
skolen, alle de voksen som jobber her og FAU, ønsker at vi sammen skal få til denne 
holdningsendringen. Vi har kalt dugnaden for SPRÅKSMART. På Labakken vil vi 
jobbe skoleomfattende med dette. Alle er med!    

   
Dette øver vi på:  

• Jeg tenker meg om før jeg sier noe til eller om noen.  

LEKSER:      

Lekse til torsdag    
   

• Oppgaveark i norsk   

     Vi oppfordrer alle til høytlesning hver dag!      
Mengdetrening er viktig for leseutviklingen og 
leseforståelsen.     

  Skolens hjemmeside:     
https://faerder.kommune.no/labakkenskole/     
     
Fravær skal sendes inn på IST Home (app). https://isthome.no/skole/    
    
SkoleSMS:      
Send melding med klassetrinn, barnets navn og beskjed til 59 44 93 46      
Eksempel: «1 Lars skal til tannlegen i dag». Mvh Petter Olsen».     
     
Kontaktærer: Una  una.hval.hansen@faerder.kommune.no    
Kontaktlærer: Ingrid  ingrid.katharina.tinnes.solaas@faerder.kommune.no     
Kontaktlærer: Ingfrid   ingfrid.tollnes@faerder.kommune.no     
Kontaktlærer: Jenny   jenny.katrine.knoff.hagen@faerder.kommune.no     
Ressurslærer: Silje silje.kebely@faerder.kommune.no     
Assistent: Ingebjørg ingebjorg.hellerdal@faerder.kommune.no      
   
 Vennlig hilsen team 1. trinn     
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