
                1. trinn – Ukeplan uke 40 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 

08.30-10.00 

Lesekvart 
Samling 

Innføring av ukas bokstav: 
Ff 

Lesekvart 
Samling 

Stasjoner 

Lesekvart 
Samling 

 
Uteskole 

 
 

 
 

 
 

Husk sitteunderlag, 
godt med mat, og 

drikkeflaske med vann! 

Lesekvart 
Samling 

Innføring av ukas bokstav: Åå 

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 opp til 10 

Stasjoner 
Engelsk 

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 
Brannøvelse 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Matematikk 
Tallene opp til 10 

 
SFO/Hjem kl. 13.00 

Utetime 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 
God høstferie! 

 
13.00-14.15 

 
 
 

Skrive og tegne fra 
uteskole 

 

SFO/Hjem kl. 14.15 

 
 
 

Læringsmål Ukelekser (leveres på fredag) 
Lesing og skriving: 

 Jeg kan navnet, lyden og formen til ukas bokstaver: Ff og Åå 
(røde bokstaver er vokaler og blå bokstaver er konsonanter) 

 Ark/lesebok i leksemappa. Les minst en gang hver dag. 

 Ark i leksemappa. Pass på skriveretning og blyantgrep! 

Regning: 

 Jeg kan tallsymbolene for tallene 1-10, telle opp og angi mengder opp 

til 10 med tallsymboler. 

 Digitale lekser. Jobb i minimum 10 minutter i løpet av uka:  

https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=smartexercisemulti  

Logg inn med Feide. Brukernavn og passord ligger i leksemappa/postmappa. 

Brukernavnet er det som starter på s14..... 

Sosiale ferdigheter: 

 Jeg tar ansvar for det jeg selv gjør 

 Jeg passer på sakene mine, og holder det 

ryddig på garderobeplassen min 

 

Ukas SmART: Ansvarsbevissthet 

Det er når vi tar ansvar for det vi gjør og passer på det vi har. 

 Jeg rydder opp etter meg selv (sko settes som «venner» i gangen, klær henges 

opp, tallerken tas av bordet osv.) 

 

https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=smartexercisemulti


 
 

 

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 

• Minner om foreldremøte mandag 28.09, kl. 18:00-19:30! En foresatt per elev stiller. Vel møtt! Husk å melde dere på (se utsendt sms).  

• Mange elever lurer på hvor de kan lytte til og se på engelske sanger når de er hjemme. Mange av sangene vi bruker på skolen finner dere her: 

https://supersimple.com/super-simple-songs/  

• På tirsdag blir det brannøvelse for hele skolen. Fint om dere snakker med barna deres om dette hjemme på forhånd og gir oss beskjed dersom ditt barn 

er svært engstelig for dette. 

• På onsdager og torsdager har vi språkpraktikanten Serpil hos oss. Hun er opprinnelig lærer, og en god ressurs for trinnet.  
• Høstferie: uke 41. SFO er åpen. 

• Vi ønsker dere en super høstferie enten dere skal på tur, eller være hjemme       
 

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». 

https://supersimple.com/super-simple-songs/

