
 

         

                                UKE 51    1. trinn 

 

 

Informasjon:  

Torsdag blir det servert risengrynsgrøt på 

skolen. Vi spiser i klasserommene. Ta med 

tallerken/kopp/skje i plastpose. Det er gøy 

hvis dere tar på dere nisselue. 

Fredag blir det felles julesang for hele 

skolen arrangert klassevis på teams. 

Juletregang utgår i år pga smittevern og 

dårlig værmelding. 

Husk å tømme garderobehyllene på fredag! 

De vaskes bare hvis de er helt tomme. 

Korona: Vi minner om at ingen foresatte 
skal inn i skolebygget. Levering og henting 
foregår ute.  

Reflekskampanjen fortsetter. 

Tusen takk for et fint og annerledes 

halvår. Det har vært fint å lære alle 

barna å kjenne, og vi gleder oss til 

det neste halvåret 😊 

Vi ønsker dere en fredelig julefeiring! 

Vi sees mandag 4. januar, da starter 

skole og SFO opp igjen. 

Julehilsen fra Nina, Grete Lill, 

Henriette og Bente Lill. 

 

 

Fagfornyelsen: 

Vår tverrfaglige tema er demokrati og medborgerskap. Perioden 

heter “Snøfnugg” og vi skal undre oss sammen med elevene 

over stjerner, snøkrystaller og juletradisjoner i ulike familier.  

 
Ukas mål: 
 
Sosialt mål: Si noe fint til noen. 

Engelsk: Jeg kan forstå og bruke ord som har med jul å 
gjøre. 

Norsk: Jeg vet at bokstaven P og G står for lyden p og g. 
Jeg kan lytte ut disse bokstavlydene. Jeg kan finne disse 
bokstavene i skrift.  

Matematikk: Jeg kan navnet på ulike former: Sirkel, trekant, 
kvadrat og rektangel. 

Bøker vi har lest på skolen: 

Noen ganger kommer vinteren om natten 

Snøfall (1 A) og Jul i Svingen (1 B) ser vi på når barna spiser. 

Sanger vi synger:  

Vi tenner våre lykter 

Tenn lys 

Santa Lucia, fra jul i Svingen 

Vi pynter til jul og til glede 

Snøfnugg: Kom vesle hvite snøfnugg... 

Snøfnugg, snøfnugg, lette lyse... 

 



 

Lekse:  

Til tirsdag Kaleido: Les s. 37 høyt for en voksen (eller sammen). Les minst tre 

ganger. Hold pekefingeren under ordene du leser og øv på 

leseretningen. Sett en strek under Pp.                                                                                 

Til onsdag Kaleido: Les s. 45 høyt for en voksen (eller sammen). Les minst tre 

ganger. Hold pekefingeren under ordene du leser og øv på 

leseretningen. Sett en strek under Gg.                                                         

Til torsdag Kaleido: Les s. 37 på samme måte som til tirsdag. Husk øvelse gjør 

mester! 

Husk grøtskål/kopp/skje! 

Til fredag Kaleido: Les s. 37 på samme måte som til onsdag. Husk øvelse gjør 
mester. 

Ukas ord og begreper: Snakk med en voksen hjemme hva disse ordene betyr. 

Norsk Engelsk 

 

 

  

We wish you a Merry Christmas, 

and a Happy New Year! 

 

 



 

                                        Litt fra hverdagen vår i uke 50. 

 

 

 

 Ved sykdom send beskjed til SkoleSMS 

Mobilskole: Send SMS til 594 44 202 “1 Ola er syk i dag. Hilsen Kari.” 

 

www.oserodskole.no                                         Tlf team 1: 40821959   (ikke sms) 

Vennlig hilsen team 1  

 

http://www.oserodskole.no/

