
 

 

                                UKE 38    1. trinn 

      

Informasjon: 

Vi ser variert og fantasifull lek hver 

dag i Hundremeterskogen       Vi ser 
at nye vennskap etableres! Elevene 
er veldig søte og hyggelige mot 
hverandre. 

Tusen takk for oss forrige onsdag! 
Det ble en morsom og interessant 
dag hjemme hos Olivia. Vi plukket 
masse epler og hilste på de fine 

hønene og grisen Jørgen.       

Vi ønsker oss flere epler til trinnet! 

Tusen takk til alle dere som var på 
foreldremøtet. Det var hyggelig å se 
dere. Referat finner dere på 
hjemmesiden. Eksakte tider for “Bli 
kjent” samtalene kommer i 
ranselpost. 

OBS!  Vi slutter kl. 14.15 alle 
onsdager fremover. Alle de andre 
dagene slutter vi kl.13.00.  

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 telle fra 0-10 på engelsk 

Norsk: Jeg kan rime selv. Jeg vet at bokstaven S 
står for lyden /s/. Jeg kan lytte ut lyden /s/. Jeg 
kan finne bokstaven S i skrift.  

Matematikk: Jeg kan flytte en brikke om gangen 
mens jeg teller i brettspill. 

 Bøker vi har lest på skolen:  

Frans begynner på skolen 

Ole Brum fortellinger 

Bukkene Bruse begynner på skolen 

Lotta vil også gå på skolen 

 

 

 

 

 

 



Lekse:  

Til tirsdag Les s. 9 i rødt hefte (Sara) selv eller sammen med en voksen Les minst 

tre ganger. Sett ring rundt S. Hold pekefingeren under ordene du leser 

og øv på leseretningen.                                                                               

Til onsdag Les teksten fra turen til Olivia selv eller sammen med en voksen. Les 

minst tre ganger. Sett ring rundt S. Hold pekefingeren under ordene du 

leser og øv på leseretningen.                                                              

Til torsdag Matematikk: Spill et brettspill hjemme, feks ludo eller stigespill. 

Til fredag Les s.9 i rødt hefte på samme måte som til tirsdag.  

 

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

Norsk Engelsk 

Lam-kam 

Kåpe-såpe 

Sau-tau 

Leke-steke 

Goodbye/ bye 

Have a nice day! 

See you tomorrow! 

One – two – three- four – five - six – seven – 

eight – nine - ten 

 

 

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/

