
 

             1. trinn – Ukeplan uke 38 

   

 
 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 

08.30-10.00 
Lesekvart 
Samling 

Innføring av ukas 
bokstav: Vv 

Lesekvart 
Samling 

Stasjoner 

Lesekvart 
Samling 

 

Uteskole 
 
 
 

 
Husk sitteunderlag, 
godt med mat, og 
drikkeflaske med 

vann! 

Lesekvart 
Samling 

Innføring av ukas 
bokstav: Aa 

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 
Tallene til 6 

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 
Tallene til 6 

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: Vv og Aa 

(røde bokstaver er vokaler og blå bokstaver er konsonanter) 

 Ark i leksemappa – Lesing  

 Ark i leksemappa – Skriving (pass på skriveretning og blyantgrep)  

Regning: 

 Jeg kan kjenne igjen tallsymbolene for tallene 1–6, telle opp og 

angi mengder opp til 6 med tallsymbol. 

 Dobbeltsidig ark i leksemappa, merket med «Må» og «Kan» (valgfri 

lekse).  

Sosiale ferdigheter: 

 Jeg viser respekt for andre, og følger 

beskjedene jeg får.   

 

Ukas SmART: Respekt 
Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting og de som bestemmer.   

 Snakk med de voksne hjemme. Hvem har du vist respekt for på skolen 

denne uka? Hva gjorde du da? Hvem har vist respekt for deg? Hvordan? 

 



 

Hyggelig om dere leser fredagshilsen sammen med barna (ligger på hjemmesiden). Ha en riktig god uke! 

Ta kontakt dersom dere lurer på noe      
 

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 er godt i gang med bli kjent-samtalene og fortsetter med samtalene denne uka. Begge foresatte er her hjertelig velkomne! Det er veldig hyggelig å 

bli bedre kjent med dere! 

- Vi ber om at foresatte som følger barna til skolen vennligst trekker seg bort fra oppstillingsrekkene med en gang det ringer inn kl.08:30, og forlater 

skolegården. Dette av både smittevernhensyn og for at vi voksne på 1.trinn (og de andre trinnene) får rask og god oversikt over rekkene. Tusen takk 

for hjelpen! 

- Vi går en våtere tid i møte nå, og minner om at alle må ha skiftetøy i garderoben. Solkremer kan med fordel byttes ut med et ekstra par sokker og 

fleecetøy       

- Fint om små kosedyr og leker blir igjen hjemme. 

- 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. Tusen takk for alle bidrag så langt, men vi ønsker oss 

fortsatt mer       

- Husk: Foreldremøte mandag 28.september kl.18:00-19:30 (kun en foresatt per elev stiller grunnet smittevernhensyn). 

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». 


