
1.trinn – Ukeplan uke 4 

 

 

 

 

 

 

  

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 
08.30-10.00 

Lesekvart 
Samling 
Norsk 

Veiledet lesing + 
arbeidsprogram 

Lesekvart 
Samling 

 

Lesekvart 
Samling 

 
Uteskole  
med bål 

 
 
 
 
 

 
Husk godt med (bål)mat 

og drikke.  
Vi tenner bål! 

 

Lesekvart 
Samling 
SmArt 

Lesekvart 
Samling 
Norsk 

(1A har uteskole med Mette. 
Kom ferdig påkledd) 

A: 
K&H 

Veving 

B: 
Norsk 

C: 
Musikk/
Engelsk 

A: 
Norsk 

B: 
Musikk/ 
Engelsk 

C: 
K&H 

Veving 

10.00-10.30 Matpakke Matpakke Matpakke Matpakke 

10.30-11.00 Storefri Storefri Storefri Storefri 

11.00-12.00 Matematikk 
 

Matematikkstasjoner 
Subtraksjon 

A: 
Musikk/ 
Engelsk 

B: 
K&H 

Veving 

C: 
Norsk 

Norsk 
 

12.00-12.15 Pause  Pause Pause 

12.15-13.00 Matematikk 
Subtraksjon 

 

SFO/Hjem kl.13.00 

Matematikkstasjoner 
Subtraksjon 

 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Naturfag 
Vinter 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Utelek/spill inne 
Vi ser an været 

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 forklare forskjellen på en vokal og en konsonant. 

 Jeg vet hva en setning er.  

Lesing:  

 Lesebok i leksemappa. Les minst en gang hver dag, og gjør oppgavene bakerst i 

boka. Fyll ut leselogg. 

Skriving:  

 Ark i leksemappa. Skriv ord eller setninger til bildet. Hva ser du?  

Eksempel: «Bamse» eller «Jeg ser en bamse». Tilpass mengde og 

vanskelighetsgrad til eget barn. Pass på skriveretning og blyantgrep.  

Regning: 

 Jeg kjenner betydningen av symbolene – og =. 

 Jeg kan regne enkle subtraksjonsoppgaver opp til 10.  

Regning:  

 Jobb på Multi Smart Øving i minst 15 min. Ta kontakt dersom du trenger hjelp 

til pålogging. Husk at det er endret passord, se passordet i skolesms som ble 

sendt ut for et par uker siden. Det er viktig at dere ikke hjelper barnet deres med 

oppgavene, ettersom programmet tilpasser oppgavene etter hva barnet får til.  



 

 

Ta kontakt dersom dere lurer på noe        

Hyggelig om dere leser fredagshilsen og ser på bilder 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 

 

Sosiale ferdigheter: 

 Jeg kan akereglene og viser respekt 

for andre i akebakken 

 Jeg er inkluderende i lek 

 Jeg viser evnen til å glede meg selv 

og andre med smil og latter 

 

Ukas SmART: Humor 

Evne til å glede seg selv og andre med smil 

og latter 

 Øv på en vits du kan fortelle resten av klassen i samling. 

 

 

Informasjon:   

 
- 1. trinn på Teie skole er med på et pilotprosjekt om iPader. Elevene vil derfor snart få tildelt en IPad hver. Se mer informasjon på teieskole.no, trinn, 

1.trinn, nytt fra 1.trinn eller link: https://faerder.kommune.no/teie-skole/trinn/1-trinn/nytt-fra-1-trinn/  
- Fredag, 1.økt, har 1A uteskole med Mette. Det er fint om elever som ikke skal på SFO på morgenen leveres ferdig påkledd med varme klær. 

- Forrige uke var det mange som måtte bruke klær fra skiftetøyet de har i garderoben. Husk å fylle opp med nye klær      

- Arbeidsoppgaver dersom du er i karantene og er frisk: Multi Smartøving: minimum 15 minutter hver dag. Les høyt alene eller sammen med en 

voksen. Lag bokstaver i lego, perler, plastelina e.l hvis dere har. Skriv setninger til bilder. Det er også mulighet for å jobbe på www.salaby.no (logg 

inn med Feide; samme brukernavn og passord som på Multi Smartøving).  

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». 

https://faerder.kommune.no/teie-skole/trinn/1-trinn/nytt-fra-1-trinn/
http://www.salaby.no/

