
     1. trinn uke 34           

 

Informasjon: 
 

• Velkommen til 1. trinn! Vi har gledet oss til å se 

dere og bli kjent med dere.        

• Hver uke kommer vi til å legge ut en ukeplan 
på skolens hjemmeside som alle må lese 
sammen med barna sine.  

• De voksne som skal jobbe på 1. trinn er: 
Henriette Brinck, Nina Tangerud, Bente Lill 
Bergh Westlund, Grete Lill Nordaa  og Dennis 
Langendorf. 

• De første ukene vil dreie seg om å bli kjent, 
trygg og få nye venner. I første trinn blir vi kjent 
med Ole Brum og alle vennene hans i 
Hundremeterskogen. 

• Hele skolen starter med et felles tema: «Alle 
sammen sammen».  

• Vi starter opp på gult nivå, og minner om at 
bare en av de foresatte kan følge inn i 
garderobene ved levering og henting på SFO. 
Ingen foresatte kan følge elevene inn i 
skolebygget uten avtale. I oppstarten starter og 
avslutter alle skoledagene utenfor 
garderobene til 1. trinn. 

• Skoledagene vil foreløpig vare fra 08.30-13.00.  
• Alle må ha mat, drikke, pennal, innesko, 

skiftetøy og klær for vær. 
• Elevene får en blå postmappe som alltid skal 

ligge i sekken. Fint om dere foresatte ser i den 
hver dag, selv om det meste av informasjon 
kommer på Hjemmesiden til Oserød skole. 

• Personvernhensyn hindrer oss i å levere ut 
klasselister. Vi oppfordrer dere derfor til å ta 
kontakt med hverandre. 

 

 

Ukas mål:   

Bli kjent på 
skolen. 

Bli trygg på 
skolen. 

Lære navn på 
lærerne og 
klassekameratene 

Bli kjent med 
skole rutinene. 

Vaske hender og 
holde avstand. 

Være en god 
venn. 
 

 
 

  

  

 
 

  

 

 

Ukelekse: (Gjøres innen fredag.)  

Rødt hefte: Snakk sammen med en voksen og fyll ut feltene “Om meg”. Heftet får du 

mandag. 

Silkeboka: Sett navn og bokbind på Silkeboka som du får utdelt på tirsdag. 



 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

    

      
 
Lesing og 
skriving 

 
Kan du skrive 
navnet ditt? 

   

 

      
 
  Regning 

Kan du telle til 20? 
 

   

 
 
 

Muntlig 

 
Fortell de hjemme om hvordan du opplevde første skoledag. 
Fortell hvem du har lekt med og hva vennene dine heter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ukas ord og uttrykk: Snakk med en voksen om disse ordene og hva det betyr. 

Elev 
Fadder 
Lærer 
Skole 
Skolefritidsordning 

  
 

 

Timeplan uke 34: 

 Mandag Tirsdag Onsdag  Torsdag Fredag 

Samling 
08.30 – 08.45  

 

samling samling samling samling 

1 økt  
08.45- 09.45  Tema Tema Tema Tema 

Friminutt  
09.45- 10.05  

     

2.økt  
10.05-11.05  

Velkommen til 
skolestart kl 9.30 

bak ved Eika. 
Tema Tema Tema Tema 

Spising  
11.05- 11.25  

Samling Lek i 
Hundremeter-

skogen 

Lek i 
Hundremeter  

skogen 

Lek i 
Hundremeter 

skogen 

Lek i 
Hundremeter    

skogen Friminutt   Tema 
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11.25-11.45  

3 økt  
11.45-13.00  

Tema 

SFO/ hjem SFO/ hjem  SFO/ hjem  SFO/ hjem  SFO/ hjem  SFO/hjem 

  

 

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/

