
 

         

                                UKE 50    1. trinn 

 

 

Informasjon:  

Lucia markeres på Oserød fredag 11. 

desember. Ta med hvit (pappas T 

skjorte) skjorte/laken som passer på 

utsiden av yttertøyet. Legg det i 

navnet pose. 

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

Reflekskampanjen fortsetter. 

NB! Det er fortsatt viktig å følge opp 
leselekser. 

 

Fagfornyelsen: 

Vårt nye tverrfaglige tema er demokrati og 

medborgerskap.  Vi har gitt perioden navn “Snøfnugg” 

og vi skal undre oss sammen med elevene om stjerner, 

snøkrystaller og juletradisjoner i ulike familier. Blir det snø 

ute snart, mon tro? 

 

Ukas mål: 
 
Sosialt mål: Jeg kan vise respekt. Det er når vi viser 

hensyn til oss selv, andre, ting og de som bestemmer. 

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

Norsk: Jeg vet at bokstaven K og T står for lyden k og 
t. 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:  

Bukkene Bruse 

Kåre og Ville måler 

Kåre og Ville jobber 

Betlehem 

Hikker`n og Smørøyet 

1 A ser Snøfall, og 1 B ser Jul i Svingen 

 

 



Lekse:  

Til tirsdag Kaleido: Les s. 17 høyt for en voksen (eller sammen). Les minst tre 

ganger. Hold pekefingeren under ordene du leser og øv på 

leseretningen. Sett en strek under Kk.                                                                                 

Til onsdag Kaleido: Les s. 23 høyt for en voksen (eller sammen). Les minst tre 

ganger. Hold pekefingeren under ordene du leser og øv på 

leseretningen. Sett en strek under Tt.                                                          

Til torsdag Kaleido: Les s. 17 på samme måte som til tirsdag. Husk øvelse gjør 

mester! 

 

Til fredag Kaleido: Les s. 23 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 

Sirkel 

Trekant 

Kvadrat 

Rektangel 

Grøft  

Kranbil 

I like singing and dancing, too. 

I like presents and playing with you. 

Christmas tree 

Christmas present 

Father Christmas 

 

 

 



                                     

          

 

 

 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/

