
 

        1. trinn – Ukeplan uke 36  

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 

08.30-10.00 
Lesekvart 
Samling 

Innføring av ukas 
bokstav: Li 

Lesekvart 
Samling 

Stasjoner 

Lesekvart 
Samling 

 

Uteskole 
 
 
 
 

Husk godt med mat, 
og drikkeflaske med 

vann! 

Lesekvart 
Samling 

Innføring av ukas 
bokstav: Rr 

Lesekvart 
Samling 

Språkleker og sang 

10.00-10.30 Matpakke Matpakke Matpakke Matpakke 

10.30-11.00 Storefri Storefri Storefri Storefri 

11.00.12.00 
 

Matematikk 

Sortering 
Stasjoner Kunst og håndverk Repetisjon av ukas 

bokstaver 

12.00-12.15 Pause Pause Pause Pause 

12.15-13.00 Utetime 
 

SFO/Hjem kl.13.00 

SmART 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Matematikk 
Sortering 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Utetime 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

 
13.00-14.15 

 
 
 

Skrive og tegne fra 
uteskole 

 

SFO/Hjem kl. 14.15 

 

Læringsmål Ukelekser (leveres på fredager) 
Lesing og skriving: 

 Jeg kan navnet, lyden og formen til ukas bokstaver: Ll og Rr 

(røde bokstaver er vokaler og blå bokstaver er konsonanter) 

 Ark i leksemappa - lesing. 

 Ark i leksemappa – skriving. 

Regning: 

 Jeg kan sortere ette ulike kriterier som farge, antall, form og 

størrelse. 

 Ark i leksemappa. En side er MÅ, baksiden er KAN. 

Sosiale ferdigheter: 

 Jeg inviterer og inkluderer andre i lek. 

 
 

Ukas SmART: Omsorg 

Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det 

vi sier eller gjør. 

 Fortell en voksen hvordan du viser omsorg for andre på skolen.  

 



 

Ta kontakt dersom dere lurer på noe      Hyggelig om dere leser fredagshilsen sammen med barna (ligger på hjemmesiden). Ha en fin uke! 
 

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:  

- Vi ønsker oss et lite lager med gamle blader og aviser i klasserommet. Bladene og avisene skal vi bruke til å klippe ut ukas bokstav ol. Hvis du har noen 

liggende hjemme, så er det fint om dere kan sende dem med barnet deres på skolen.  

- Klasselister og innkalling til «Bli kjent-samtaler» ble delt ut i postmappene på fredag. Det er viktig at dere sjekker om opplysningene i klasselisten 

stemmer, og gir oss beskjed dersom dere finner feil/mangler. Gi også beskjed om dere kommer til oppsatt tidspunkt til «Bli kjent-samtale», eller hvem 

dere evt. bytter med. 

- Lekser: Når elevene gjør lekser er det viktig at dere sitter sammen med dem. Det er kanskje spesielt krevende å gjøre skriveleksene, og det er bedre å 

fordele dem over flere dager hvis ungene blir slitne og/eller utålmodige. Vær nøye og la det være mellomrom mellom bokstavene / ordene. Fokuser på 

skriveretning og hvilke etasjer bokstaven «bor» i. Denne uka skal elevene øve på Ee og Ss som var forrige ukes bokstaver. E skal skrives som en L og så 

skal øverste strek på, og til slutt den i midten. Vi går over leksene i løpet av helgen. Skriv en kommentar, eller send oss en mail hvis det er noe som har 

vært vanskelig eller dere lurer på noe. 

- Hvis barnet ikke skal på SFO, men blir hentet rett etter skolen så ønsker vi at dere legger inn dette i ISTdirekte. Har vi ikke fått beskjed blir barnet krysset 

inn på SFO, og dere må gi beskjed til SFO om at dere henter. Dette gjør vi selv om barnet sier at det skal bli hentet. 

- På uteskole på onsdag går vi til Speiderbo.  

Ved sykdom/annet fravær: 

Vennligst send skole-sms merket med trinn  

før kl.08.00 til: 59444200 

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



 


