
1.trinn – Ukeplan uke 51 

GOD JUL! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 
08.30-10.00 

Lesekvart 
Samling 

 

Lucia-markering  
for trinnet 

 
 

Lesekvart 
Samling 

 

Juleforestilling (6A) 
 

Norsk 

Lesekvart 
Samling 

 

Juleforestilling (6B) 
 

Uteskole 
 
 
 
 
 
 

Husk godt med  
mat og drikke, 

sitteunderlag og klær 
etter vær.  

 
 

Sykehuslek       

Lesekvart 
Samling 

 

Nissefest og julelunsj 

 

Lesekvart 
Samling 

 

Norsk 
Juleboka 

 
 

10.00-10.30 Matpakke Matpakke Matpakke Matpakke 
Vanlig matpakke i dag. 

Lærerne har med litt kos. 
10.30-11.00 Storefri Storefri Storefri Storefri 

11.00-12.00 
 

Matematikk KRLE 
Hvorfor feirer vi jul? 

Matematikk  Julefilm 

12.00-12.15 Pause Pause Pause Pause 

12.15-13.00 Matematikk 
 

SFO/Hjem kl.13.00 

KRLE 
Juleutstilling av skolens 

Gubben og Katten-
oppgave i aulaen 

 
SFO/Hjem kl. 13.00 

Juleboka + 
Rydding av 

garderobe/klasserom 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Julefilm 
 
 
 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

 
13.00-14.15 

 
 
 

 
SFO/Hjem kl. 14.15 

 
 
 

Læringsmål Ukelekser (leveres på fredager) 
Sosiale ferdigheter: 

 Jeg inviterer andre med i lek.  

 Jeg viser takknemlighet. 

 

Ukas SmART: Takknemlighet 
Det er når vi legger merke til og er glad for noe 

som skjer … og sier det. 

 

Ingen lekser den siste uka før jul, men vi oppfordrer alle sterkt til å holde 

lesingen vedlike de neste ukene       
  



 

Hei, alle dere Færder-folk! 

 

BUA Færder har mye flott vinterutstyr som venter på å bli tatt i bruk. Mange er allerede godt i gang med å planlegge romjul og 

aktiviteter i nærmiljø eller til fjells.  
 

Vær tidlig ute! Du kan allerede nå få låne utstyr som du kan ha ut året.  Mange har allerede vært innom for å sikre skøyte- og 

skiutstyr i riktig størrelse.  
 

ÅPNINGSTIDENE ER FLEKSIBLE før jul. Det er garantert åpent tirsdager frem til klokken 1700 MEN vi er stort sett også tilstede i kontortiden alle hverdager. Ring på 

forhånd for å være helt sikker. Vi har også mulighet til å gjøre avtaler om utlevering på sen ettermiddag eller kveld også. Som artisten Gabrielle synger på sin 

bergensdialekt: «Rrrrrrring meg! Rrrrrrring meg! Ta opp telefonen og pling meg!» 
 

Kirkeveien 213, kjeller Sentrumsbygget. Inngang Hellaveien.  

Kontakt Lene 95994850 mandag-torsdag eller Arne 40920597 alle dager. 

 

Hilsen Synne, Kamilla, Karianne, Nina, Tanh, Bente og Kjersti  

Kontaktlærere 

1A  Synne J. H. Thoresen synne.j.h.thoresen@faerder.kommune.no 

1B Kamilla N. Windingstad kamilla.nystuen.windingstad@faerder.kommune.no 

1C Karianne Thorvaldsen karianne.thorvaldsen@faerder.kommune.no 

Ressurslærere 

 Nina Dedekam nina.dedekam@faerder.kommune.no 

 Tanh Thi Tran tanh.thi.tran@faerder.kommune.no 

 

Informasjon:  
Ukene med «Den magiske kroppen»-tema har vært både spennende og læringsrike. Se bilder og mer informasjon på hjemmesiden (under Fredagshilsen). 
 

På mandag har vi Lucia-markering for 1.trinn. Elevene kan gjerne komme i en hvit skjorte/t-skjorte, med glitter rundt livet eller hodet (hvis de har). 1.trinn pleier å 

synge for hele skolen, men i år har vi vår egen lille markering i 1.trinnsbasen med sang, pepperkaker/lussekatter og Jul i Svingen (Lucia-episoden) på storskjerm. Tusen 

takk til foresatte som baker lussekatter til trinnet       
 

På torsdag blir det nissefest for 1.trinn. De som vil kan ha på seg nissetøy og/eller nisselue. Vi dekker langbord, og pynter bordene til julelunsj. Vanligvis ville vi 

handlet inn felles lunsj til trinnet, men grunnet covid-19 må elevene i år ha med egen mat. Det er lov til å ha med litt ekstra god matpakke denne dagen.  
 

Fredag er siste skoledag før jul, og elevene slutter til vanlig tid, kl.13.00.  
 

Vi vil gjerne få takke for en spennende og minnerik høst med barna på trinnet, og for et godt samarbeid med dere foresatte!  
Vi håper dere får en god og fredfull juleferie, og at alle holder seg friske!  

Ved sykdom/annet fravær: 

Vennligst send skole-sms merket med trinn  

før kl. 08.00 til: 59 44 42 00 

Eks: «1 Per har feber og blir hjemme i dag. Hilsen Kari». 


