
 

                                UKE 36    1. trinn 

      

Informasjon: 

Vi synes det går veldig fint med alle 

elevene.       Vi ser at nye vennskap 

etableres. Det er veldig stas å bli 
med hverandre hjem. Supert at dere 
prioriterer dette en stund fremover. 

Det blir foreldremøte for trinnet 
tirsdag 8.9.20 kl. 19-20. Info er lagt 
ut på hjemmesiden og alle har fått 
ranselpost. Vel møtt!  

Leksene denne uken står fra dag til 
dag. “Ukas ord og uttrykk” håper vi 
dere kan ta en samtale om hjemme 
i løpet av uka. Ved siden av dette 
ber vi dere om å lese for og med 
barna. Ukas mål gir en pekepinn på 
hva vi fokuserer på. Snakk gjerne 
med barnet ditt hjemme. 

Ta kontakt med oss hvis dere lurer 
på noe. 

GRØNN SKOLEVEI: Kampanje i 
hele distriktet. Les info på 
hjemmesiden. Det blir registrert på 
skolen og kampanjen varer frem til 
2. oktober.  

Ukas tema: Folkehelse og livsmestring: 
 
Jeg blir kjent med nye mennesker og tilpasser 
meg skolesituasjonen. Jeg er en “helsehelt” som 
følger smittevern tiltakene.  
 
Ukas mål: 
 
Sosialt mål: Jeg blir kjent med flere 
klassekamerater og lærer meg navn på de andre 
elevene. 

Engelsk: Jeg kan hilse på engelsk. Jeg kan si 
hva jeg heter og spørre andre om hva de heter. 

Norsk: Jeg kan klappe stavelser i ord. 

Matematikk: Jeg kan sortere og plassere 
gjenstander etter størrelser. Jeg ser forskjell på 
lik og ulik. 

 Bøker vi har lest på skolen:  

Albert Åberg begynner på skolen. 

Mormor og de åtte ungene på ferie. 

Tussi har fødselsdag. 

Ole Brum fanger en vussel. 

Ole Brum møter Heffalompen. 

 

Lekse:  

Til tirsdag Klappe stavelser på navn på alle i familien din.                                                                                   

Til onsdag Lesing: Les teksten om Tussi i rødt hefte sammen med en voksen. 

Kanskje noen klarer å lese litt alene også?                                                                                

Til torsdag Matematikk: Oppgaveark i gult hefte. Gjør arket om like og forskjellige. 



Til fredag  

 

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

Norsk Engelsk 

Høy-Lav 

Bak-Foran 

Større- Mindre 

Flere- Færre 

Lik-Ulik 

Good morning 

How are you? 

My name is... 

What is your name? 

 

Timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

1.økt 

08.30- 

09.45 

Tema Tema Tema Tema Tema Tema Tema Tema Tema Tema 

Frim. 

09.45-

10.00 

          

10.05-

11.05 
Tema Tema Tema Tema Tema Tema Tema Tema Tema Tema 

Mat           

Frim.  

11.25-

11.55 

          

3 økt 

11.55-

13.00 

Tema 
 

Tema Tema Tema Tema Tema Tema Tema Tema Tema 

4 økt 

13.00-

14.15 

          

 

                                                 

 



 

    Hilsen Team 1 

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/

