
1. trinn – Ukeplan for uke 6 

06.02-10.02 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 

1. økt 
08.30-09.30 

Uteskole 

 

Vi markerer 

samefolkets dag! 

 

 

 

 

Morgenarbeid 

 

Matematikk 

Morgenarbeid 

 

Matematikk 

Morgenarbeid 

 

Matematikk  

Morgenarbeid 

 

Engelsk/K&H/ 

samfunnsfag 

09.30-10.00 Friminutt  
Uteskole 

Friminutt Friminutt 

        
2. økt 

10.00-11.15 

 
Norsk 

 

 
Norsk 

Engelsk/K&H/ 
Samfunnsfag 

1C besøker Haugar 
Kunstmuseum. 

 
11.15-11.45 

Spisepause ute 

 

Spisepause 

 

Spisepause 

 

Spisepause 

 
11.45-12.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 
3. økt 

12.15-13.00 
/ 

12.15-13.30 

 

KRLE/musikk/naturfag 

 

 

Slutt 13.30 

  
KRLE/musikk/naturfag 

 

Slutt 13.00 

 
KRLE/musikk/naturfag 

 
Slutt 13.00 

 
Engelsk/K&H/ 
Samfunnsfag 

1C besøker Haugar 
Kunstmuseum. 

Slutt 13.30 

 
Norsk 

 
Slutt 13.30   



 

Uke 6 
Trinntelefon: 40911530 

Skolens hjemmeside www.teieskole.no  

Ukens mål:  
Jeg kan skrive bokstavene x og z, og jeg kan 
bokstavlydene. 
 
Jeg kan finne tiervennene.  
 
Sosiale mål:  
Jeg representerer Teie skole på en god måte når vi er på 
tur og på besøk. 
 
Jeg sitter pent på bussen når vi reiser på tur.  
 

Informasjon til foresatte:  

 Denne uken øver vi på bokstavene x og z. Nå har vi lært alle bokstavene! 

 I løpet av uke 5, 6 og 7 vil alle klassene besøke Haugar kunstmuseum. 1C reiser fredag 
denne uken. Bussen går fra skolen kl. 11.15 og tilbake kl. 13.00. 1A reiser tirsdag 14. 

februar med buss fra skolen kl. 09.00 og tilbake kl. 11.00. Vi gleder oss       

 Vi avslutter læringsperioden med temaet «meg selv» denne uken. I løpet av denne 
perioden har vi ekstra fokus på hvem vi er, hva som gjør oss unike og hva vi er gode 
på. 

 Mandag markerer vi samefolkets dag med stasjoner ute. Vi skal være ute fra 
skolestart, derfor er det fint at elevene kommer ferdig påkledd på skolen. Vi fyrer opp 
bål og lager Bidos. Elevene som ønsker en liten smaksprøve, tar med seg en kopp og 
skje sammen med vanlig matpakke. Ta gjerne med noe varmt å drikke, samt klær 
etter vær.  

 Hvis vi er heldige og har snø vil vi på uteskolen onsdag gå til akebakken 

(korketrekkeren). Ta gjerne med akebrett/-matte om føret tillater        

 Uker å merke seg: Vinterferien er i uke 8. Vårens utviklingssamtaler vil bli i uke 11 og 

12. Dere vil få nærmere beskjed om tidspunkt. Vårens foreldremøte blir torsdag 13. 

april klokken 17.   

 Ved sykdom og annet fravær ønsker vi at foresatte bruker IST Home. Andre 

henvendelser sendes gjerne på mail til oss. Dere kan også sende skoleSMS som når 

alle lærere på trinnet. 

Lekse:  
 
Salto lesebok s. 14-15 
 
Foresatte: Les eget infoskriv i Salto lesebok og lesetips i 
postmappe. 

Lærere: 
Emilie Skrede Beck (1A) 
Maren K. L. Hvarnes (1B) 
Lise Lillevik Mørtsell (1C) 
Magnus S. Rindarøy 
Maria Kjoshaug 
Tanh Thi Tran 

 
emilie.skrede.beck@faerder.kommune.no 
maren.k.lystrup.hvarnes@faerder.kommune.no  
lise.lillevik.mortsell@faerder.kommune.no  
magnus.senneset.rindaroy@faerder.kommune.no   
maria.kjoshaug@faerder.kommune.no  
tanh.thi.tran@faerder.kommune.no  

 
SkoleSMS 

Send [trinn] [tekst] til 594 44 200  
(anbefales lagret som “Teie skoleSMS”). 

For eksempel: "1 Per skal til tannlegen i dag. Hilsen Lise." 
Meldingen blir så videresendt alle lærerne på 1. trinn. 
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