
 

1.trinn – Ukeplan uke 50 

Tema: Jul. 

 Fra trinnet: Vi har hatt en veldig koselig adventstid med kalender, 

julefortellinger, sangsamlinger og juleverksted her på 1.trinn.  

Det var hyggelig å se at så mange kunne komme til julesang i 

forbindelse med Lucia. Tusen takk til dere alle sammen for den fine 

julestjernen.  

Første trinn fremførte også en sang sammen med 4.trinn på 

julegudstjenesten. Det ble så flott!  

Torsdag var vi så heldige å bli invitert til juleforestilling med 7.trinn. De 

fremførte sin egen versjon av “Den lille bygda som glømte at det var jul”. 

Det var stor stas å se de store på scenen.  

Viktige datoer frem mot jul: 

Onsdag 21.desember blir det julegrøt og juletregang sammen med 

fadderne fra klokken 10.00-11.00. Ta med egen skål, skje og kopp i en 

pose. De får kun en porsjon, så ta også med matpakke. Det er både lov 

og gøyalt med nisselue denne dagen. 

Torsdag 22.desember er siste skoledag før jul. De som vil kan ta med 

seg litt kjeks, småkaker eller frukt som vi fordeler på fat til fellesskapet 

her på trinnet. Vi koser oss med blant annet julesang, sangleker og spill. 

Skoledagen avsluttes til vanlig tid. 

Tusen takk for et strålende halvår sammen med verdens beste første 

trinn! 

Gledelig jul fra alle oss på 1.trinn😊  

 

 

 

 



Tid   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

1.økt 

og 

2.økt   

08.30-

10.50    

 

 

Samling  

   

  Advents-

samling i 

amfiet.  

 

Arbeids-

time 

 

 

Samling og 

lesestund  

 

Arbeids-time 

 

  

 

 

Samling og 

lesestund  

  

Arbeidstime 

 

Grøt og 

juletregang 

med 5.trinn. 

 

 

 

Julefilm 

 

 

 

Samling og 

lesestund 

 

Julekos i 

klasse-

rommet😊 

 

 

 

God jul! 

   

   

 

Mat     

10.50-

11.10   

Spise    Spise    
  Spise 

   

Frimin

utt     

11.10-

11.40   

Pause    Pause    Pause 

 

 

3.økt     

11.40 -

13.00     

  PALS  Utelek 

  

   Samling   

 

 

 

 

 

Julekos i 

klasse-

rommet😊 

Frimin

utt   

13.00-

13.10   

  

4.økt     

13.10 - 

14.10   

Leke-

stasjoner    Slutt 13.10   

Slutt 13.10   Slutt 13.10  

     Slutt 14.10             

 

 



PALS – Jeg passer inn    

• Jeg holder orden i garderoben. 

• Jeg beveger meg rolig på trinnarealet. 

  

Informasjon   

 Det er mørkt både på morgenen og på ettermiddagen. Husk refleks! 

 Dette trenger du på skolen:   

Innesko (gjerne joggesko som sitter godt på foten)   

Skift   

Vannflaske og matpakke   

Klær etter vær     

Dette øver vi på: 

• Jeg henger opp klærne, setter utesko på plass, og tar på innesko  

• Jeg tar ansvar for at min garderobeplass er ryddig 

LEKSER    

Ukelekse Hjelp til med å rydde minst et rom i løpet av uka         

 

    

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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