
1.trinn – Ukeplan uke 50 
TEMA: «Den magiske kroppen» - sykehuslek 

 

 

 

 

 

 

  

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 
08.30-10.00 

Lesekvart 
Samling 
Norsk 

Vi lytter til “Gubben og 
katten feirer jul” 

Felles opplegg for hele 
skolen. 

Lesekvart 
Samling 
TEMA 

Sykehuslek 
 

Lesekvart 
Samling 
Uteskole 

 
 
 
 
 
 

Husk godt med 
(bål)mat og drikke.  
Fyll flasken hjemme 

      
 

Lesekvart 
Samling 

K&H 
Juleverksted 

Lesekvart 
Samling 
TEMA 

(1B og 1C har uteskole med 
Mette. Fint om de som kommer 

direkte til skolestart er ferdig 
kledd for dagens vær) 

10.00-10.30 Matpakke Matpakke Matpakke Matpakke 

10.30-11.00 Storefri Storefri Storefri Storefri 

11.00-12.00 
 

TEMA 
 

TEMA 
Sykehuslek 

K&H 
Juleverksted 

TEMA 
Sangsamling i basen 

12.00-12.15 Pause  Pause Pause 

12.15-13.00 TEMA 
 

SFO/Hjem kl.13.00 

Juleforestilling 
m/faddere i 6C 

 
SFO/Hjem kl. 13.00 

K&H 
Juleverksted 

 
SFO/Hjem kl. 13.00 

Åpen scene-forestilling 
med elever fra 4.-7.trinn 

(digitalt) 
 

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.  

Lesing:  

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

Skriving:  

 Ark i leksemappa. Pass på skriveretning og blyantgrep.  

Regning: 

 Jeg kjenner betydningen av + og =. 

 Jeg kan løse enkle, praktiske oppgaver med addisjon opp til 10. 

Regning:  

 Dobbeltsidig ark i leksemappa. Arket er merket med MÅ og KAN.  



 

 

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 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. 

 

 

 

Informasjon:  

- Ukas sang: «Jul i svingen» 

- Utkledningstøy- vi ber om at elevene ikke har på seg utkledningstøy på skolen. Hvis vi skal kle oss ut eller ha noe spesielt, så vil dere få beskjed om 

dette. 
- Arbeidsoppgaver dersom du er i karantene og er frisk: Multi smart øving 15 minutter. Les høyt alene eller sammen med en voksen, lag bokstaver i 

lego, perler, plastelina e.l hvis dere har. 

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». 


