
 

         

                                UKE 3    1. trinn 

Informasjon: Vi ønsker en mail fra 

dere hver mandag! Takk for alle fine 

svar forrige uke. Gøy at noen elever 

skriver selv! 

Korona: Vi minner om å følge 
smittevernreglene nøye slik at det er 
trygt for oss alle. Ingen foresatte skal 
inn i skolebygget. Levering og 
henting foregår ute.  

Reflekskampanjen fortsetter. Bruk 
refleks og vær synlig.  

Kan ikke få sagt det nok: Les mye 
sammen med barna hjemme hver 
dag. Fokuser på hvordan 
bokstavlyden uttales og hvordan 
bokstaven skrives. Vi har 
gjennomgått alle bokstavene i 
alfabetet nå. De som ikke husker 
bokstavlyd og hvordan de skrives 
nå, må få det repetert. Husk å ta med 
biblioteksboka tilbake til skolen, når 
den er lest. Vi lånte nye bøker på 

fredag      . 

Fagfornyelsen: 

Vårt nye tverrfaglige tema er folkehelse og 

livsmestring. Vi har gitt perioden navn “Hvem er 

jeg.” Vi skal bli bedre kjent med oss selv og andre. 

Vi skal få kjennskap til at det finnes mange ulike 

familieformer som skal legge grunnlaget for å utvikle 

respekt og toleranse overfor ulike måter å leve 

sammen på.   

 

Ukas mål: 
 
Sosialt mål: Jeg viser respekt og kan ta hensyn 
til andre. Jeg hører på de som bestemmer. 

Engelsk: Jeg kan forstå og bruke noen ord 
relatert til skole. 

Norsk: Jeg kan alle bokstavene og 
bokstavlydene i alfabetet. Jeg kan navnet mitt 
(fornavn-mellomnavn-etternavn) og adressen 
min. 

Matematikk: Jeg kan måle lengde med 
håndavtrykk og fotavtrykk. 

Bøker vi har lest på skolen:  

Den grønne votten (Alf Prøysen) 

Garmanns hage 

Boka om kroppen. 

Serier 

Villmarksbarna 

Lekse: Les hele ukeplanen med en voksen hjemme hver mandag. Send mail til 

Henriette 1a og Nina 1b etter at dere har lest. Dette ønsker vi for å ha en 

kommunikasjon med dere på at ukeplanen blir gått igjennom hjemme og at alle 

beskjeder kommer frem. Dersom dere ikke får gjennomført lekser sender dere en mail 

til oss om det 😊. Husk å øve på ord og uttrykk under norsk og engelsk. 



Lekse: 

Til tirsdag Kaleido: Les s. 31 høyt for en voksen (eller sammen). Les minst tre 

ganger. Sett en strek under bor. Skriv navnet og adressen din i rød 

skrivebok.                                                                            

Til onsdag Kaleido: Les s. 36 høyt for en voksen (eller sammen). Les minst tre 

ganger. Sett en strek under rom.                                                 

Til torsdag Kaleido: Les s. 31 på samme måte som til tirsdag. Husk øvelse gjør 

mester! Sett en strek under sier. 

Matematikk: 

 

 Mål høyden din med kroppslengde. Hvor mange håndavtrykk høy er 

du? Mål hjemme og skriv antallet i grønn rutebok. 

Til fredag Kaleido: Les s. 36 på samme måte som til onsdag. Husk øvelse gjør 
mester. Sett en strek under har. 

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

Norsk: Øv på ordene hjemme. Engelsk. Øv på å uttale ordene hjemme. 

Mellomnavn 

 

Etternavn 

 

Leilighet 

 

Adresse 

 

Yrke 

 

Familie 

 

  

This is my school (sang) 

 

This is my school. This is my book. 

This is my table and chair. 

 

This is my teacher. This is my pencil. 

This is my schoolbag right here. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Skolehverdag på 1. trinn: Pluss pluss kaos blir til mønster (matematikk, Samarbeid om ukedagene, 

Kortleken, legge riktig tallrekke. Gym-stikkball. Aktive og ivrige barn       

 

 

                                          Ved sykdom send beskjed til SkoleSMS 

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