
 

                                UKE 37    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. Tusen takk til 
dere som prioriterer dette en stund 
fremover. 

Foreldremøte for trinnet er tirsdag 
denne uken kl. 19-20. Info er lagt ut 
på hjemmesiden og alle har fått 
ranselpost. Vel møtt!  

OBS! FOM onsdag denne uken 
slutter vi kl 14.15. Alle de andre 
dagene slutter vi kl 13.00. 
Elevene fikk brev i ranselpost 
fredag fra rektor om hvorfor. 

Vi delte også ut et 
samtykkeskjema på fredag. Dette 
skal fylles ut hjemme og 
returneres til skolen innen fredag 
11. September. 

Onsdag skal hele trinnet gå på tur til 
Olivia sin hage. Der skal vi plukke 
epler, hilse på hønene og grisen 
Jørgen og spise nistepakka vår. 
Tusen takk til Inger Lise og Jan som 

tar imot hele hurven.       Vi til tar 

hensyn til smittevern.       

GRØNN SKOLEVEI: 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 følger trinnreglene og er en god 
venn. 

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

Norsk: Jeg kan finne ord som rimer. 

Matematikk: Jeg kan skrive tellestreker. 

 Bøker vi har lest på skolen:  

Mormor og de åtte ungene og en lastebil. 

Stians far kan stupe. 

Etter leggetid. 

Hva liker Tigergutt å spise? 

Lillesøster og Mimmi. 

Lillesøster på legevakten. 

 

 

 



Lekse:  

Til tirsdag Kan du finne ord som rimer på hverandre?                                                                               

Til onsdag Lesing: Les trinnreglene i rødt hefte. Forstår du hva reglene betyr?                                                                      

Til torsdag Matematikk: Oppgaveark i gult hefte. “Hvor er det flest?” Skriv 

tellestreker. 

Til fredag Skriving: Silkeboka: Tegn deg selv når du leker med de andre i 
Hundremeterskogen. Skriv sammen med en voksen hva du har tegnet.  
Eller skriv med “hemmelig skrift” og la en voksen skrive ved siden av. 

 

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

Norsk Engelsk 

Regler 

Erting 

Respekt 

Høflig 

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 

    Slutter

14.15  

Slutter

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/

