
 

         

                                UKE 49    1. trinn 

 

 

Informasjon:  

Vi opplever ofte at flere elever 

gjesper på skolen og sier at de føler 

seg trøtte. Mørketida kan være tung. 

Desto viktigere med nok søvn og 

rolige dager hjemme. Ipad og 

dataspill kan gi søvnplager. Ta dette 

opp med helsesykepleier hvis det 

gjelder ditt barn. 

Advent: Elevene gleder seg til advent. 

På skolen kommer vi til å tenne lys, 

telle ned dager og lese koselige 

fortellinger.  

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

Reflekskampanjen fortsetter. 

SFO trenger tomme syltetøyglass til 
Lucia. 

Lucia markeres på Oserød fredag 11. 
desember. Ta med hvit skjorte/laken 
som passer på utsiden av yttertøyet. 
Legg det i navnet pose.  

Mandag deler vi ut julekalender i 
“postmappa” med aktiviteter dere kan 
gjøre sammen i førjulstiden.  

Tirsdag deler vi ut Kaleido 1b. Det blir 
leselekse i både a og b-boka denne 
uken.  

 

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 tar andre med i leken. 

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

Norsk: Jeg vet at bokstaven D og b står for lyden 
d og b. 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: 

Den lille røde høna. 

Mormor og de 8 ungene. 

Maja og kattungene. 

Bukkene Bruse begynner på skolen. 

 

 



Lekse:  

Til tirsdag Kaleido 1a: Les s. 137 høyt for en voksen (eller sammen). Les minst tre 

ganger. Hold pekefingeren under ordene du leser og øv på 

leseretningen. Sett en strek under Dd.                                                                                 

Til onsdag Kaleido 1b: Les s. 9 høyt for en voksen (eller sammen). Les minst tre 

ganger. Hold pekefingeren under ordene du leser og øv på 

leseretningen. Sett en strek under Bb.                                                         

Til torsdag Kaleido 1a: Les s. 137 på samme måte som til tirsdag. Husk øvelse gjør 

mester! 

Multi nettoppgaver 1A kap 3. Former og mønster. Gjør oppgave 3 D-E-F 

https://podium.gyldendal.no/mno1-

4/1a?location=menuItem_3#menuItem_3 

 

Til fredag Kaleido 1b: Les s. 9 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 

Tam 

Servere 

Advent 

Kvadrat 

Rektangel 

Sirkel 

Trekant 

 

  

I can see a star. 

I can see a candle. 

I like singing. 

I like dancing. 

I like playing. 

 

 

 

 

 

https://podium.gyldendal.no/mno1-4/1a?location=menuItem_3#menuItem_3
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/1a?location=menuItem_3#menuItem_3


 

                                              

Elevenes hverdag hvor de leser i “tv`en”, skriver, tegner og lærer tallvenner. 

 

 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/

