
 

         

                                UKE 4    1. trinn 

Informasjon:  

E- post: Vi ønsker en e-post fra dere 

hver mandag! Så flott at noen elever 

skriver selv! 

Klær: Ikke alle har nok skiftetøy. Vi 
trenger både regntøy og utedress 
fordi været skifter så fort. Viktig at alt 
tøy er merket med navn, også truser 
og sokker. Sett riktig navn i tøy som 

er arvet også.       

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.    

Fravær: Det er regler for å søke om 
fri. Mange synes reglene er strenge 
og unngår regelverket. Vi ber dere 
være lojale, like eller ikke like 
regelverket. Hver skoledag er like 
viktig for ditt barns læring.  

Låne bøker på skole er gratis: Husk å 
ta med biblioteksboka tilbake til 
skolen når den er lest. Vi går på 
biblioteket hver fredag. Håper dere 
prioriterer å lese sammen med barna 
og motiverer til å låne og lese bøker. 

      

Matematikk: Mange barn opplever at 
subtraksjon (minus) er vanskelig. 
Lurt å kunne telle forlengs og 
baklengs, se sammenhenger og 
finne forskjell på to tall. Snakk med 
barnet ditt om dette og øv hjemme. 
Vi hadde en oppgave på skolen med 

Fagfornyelsen: 

Det tverrfaglige temaet 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.  

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

Norsk: Jeg kan alle bokstavene og 
bokstavlydene i alfabetet. Jeg kan trekke 
sammen lyder til ord. 

Matematikk: Jeg kan måle lengde med 
håndavtrykk. Jeg forstår minus og kan finne 
forskjellen på to tall. 

Bøker vi har lest på skolen: 

Jeg og familien min 

Garmanns gate 

Sonja Henie 

Lillesøsters skitur 

Garmanns hemmelighet 

Jonas på ferie 



seigmenn og nonstop som ble spist 

opp for å vise dette.       

 

 

Lekse: Les hele ukeplanen med en voksen hjemme hver mandag. Send e-post til 

Henriette 1a og Nina 1b etter at dere har lest. Dersom dere ikke får gjennomført lekser 

sender dere en e-post til oss om det 😊. Husk å øve på ord og uttrykk under norsk og 

engelsk. Øv sangen også: “I like fruit !” 

Lekse: 

Til tirsdag Kaleido: Les s. 38 høyt for en voksen (eller sammen). Les minst tre 

ganger. Skriv navnet og adressen din på konvolutten på s.39. Hvis du 

vil:  www.kaleido.cdu.no  1-4 trinn-1-2 Hvor bor du?  

Matematikk: Kan du telle baklengs fra 20 og ned til 0? Kan du telle 

baklengs med to om gangen? 20-18-16-14-12-10 osv. Øv hjemme til det 

sitter.                                                               

Til onsdag Kaleido: Les s. 44 høyt for en voksen (eller sammen). Les minst tre 

ganger. Sett en strek under familie.                                                

Til torsdag Kaleido: Les s. 38 og s.44 på samme måte som til tirsdag og onsdag. 

Husk øvelse gjør mester!  

Matematikk: Måle lengde og finne forskjellen på to tall. 

http://www.kaleido.cdu.no/


 

Forrige uke målte du din lengde med håndavtrykk. Denne uken skal du 

måle en voksen på samme måte og skriv antallet i grønn rutebok. Kan 

du finne forskjellen på den voksnes lengde og din? Hvor stor er 

forskjellen? Skriv det ned i grønn rutebok. 

Til fredag Kaleido: Les minst to av lesestykkene på s. 52 og 53 høyt for en 
voksen. Husk øvelse gjør mester. Skriv ordet og og jeg rød skrivebok, 
to linjer med hvert ord.   

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. 

Enebarn 

 

Søsken 

 

Bestefar 

 

Morfar 

 

Farfar 

 

Bestemor 

 

Mormor 

 

Farmor 

 

I like fruit 

 

Yellow bananas, 

yellow bananas. 

 

Red apple, green apple, 

red apple, green apple. 

 

Oranges are orange. 

Oranges are orange. 

 

I like fruit! 

 

 

  

 



 

 

 

Skolehverdag på 1. trinn: Aktive og ivrige barn i klasserommet og på uteplassene våre.  

Vi fikk litt snø og det var gøy        

                                         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  

 

Kommentert [BW1]: måling med fot. 

http://www.oserodskole.no/

