
 

        1. trinn – Ukeplan uke 35  

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 

08.30-10.00 
Lesekvart 
Samling 

Innføring av ukas 
bokstav: Ss 

 

Lesekvart 
Samling 

Stasjoner 

Lesekvart 
Samling 

 

Uteskole 
 
 
 
 

Vi går til Teiebanen. 
 

Husk godt med mat, 
og drikkeflaske med 

vann! 

Lesekvart 
Samling 

Innføring av ukas 
bokstav: Ee 

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 
 

Matte 
Sortering 

Stasjoner Kunst og håndverk Repetisjon av ukas 
bokstaver 

12.00-12.15 Pause Pause Pause Pause 

12.15-13.00 Uteskole/ 
Bli kjent-leker 

 

SFO/Hjem kl.13.00 

SmART 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Matte 
Sortering 

 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Uteskole/ 
Bli kjent-leker 

 

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: Ss og Ee 

(røde bokstaver er vokaler og blå bokstaver er konsonanter) 

 Ark i leksemappa (repetisjon fra uke 34 – bokstaven Ii).  

Det er viktig at en voksen sitter ved siden av og følger med på 

skriveretning og blyantgrep.  
Regning: 

 Jeg kan sortere etter farge, størrelse og antall.  
 Ark i leksemappa.  

Velg selv om du vil gjøre en eller begge sider. 

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. 

 Snakk med en voksen om hva omsorg betyr, og om hvordan man er en 

god venn for andre (hjelpe, trøste, bry seg, inkludere i lek, invitere til lek 

osv). 
 

 



 

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:  

Hei, alle sammen! 

Vi har hatt en god oppstart med elevene på 1.trinn, og gleder oss til å bli bedre kjent med både elevene og dere foresatte. Dere vil i løpet av uke 35 få innkalling 

til bli kjent-samtaler med kontaktlærer. Disse avholdes i uke 37 og 38. Høstens foreldremøte avholdes i uke 40. Mer informasjon kommer. 

 

Vi har full forståelse for at det er vanskelig å vurdere når barn må holdes hjemme pga sykdomssymptomer for tiden. Retningslinjene er slik: 

- Vi har fremdeles lav terskel for at elever holder seg hjemme hvis man føler seg uvel (rennende nese, hoste, sår hals, feber, dårlig allmenntilstand).   
- Barn kan komme på skolen med snørr og sporadisk hoste etter luftveisinfeksjon, så lenge allmenntilstanden er god og de er tilbake i normal form (ikke feber og man føler 
seg frisk)  

- Hvis en person i husstanden føler seg uvel, men ikke er bekreftet smittet, skal eleven møte på skolen som normalt. 

- Har man avklart at et barn har pollenallergi, kan barnet være på skolen. 

 
Elevene som ikke skal på SFO etter skolen, går selv ut fra garderoben og møter foresatte utenfor. En voksen fra skole/SFO hjelper til med dette. Foresatte kan 

dessverre ikke gå inn i garderoben ved skoleslutt. Ved behov ber vi dere om å sjekke garderoben før kl.08.15. Vi ber om at dere gir beskjeden videre til 

besteforeldre som henter.  

SFO ber alle vennligst om å legge inn avtaler om henting osv i IST Direkte. Dette skal ikke sendes på skole-sms.  

 

Da vi ikke har rukket å kartlegge hva elevene kan fra før mtp lesing/skriving/regning, vil de ha samme lekser inntil videre. Vi har ukelekser, slik at dere har 

mulighet til å gjøre oppgavene når det passer dere i løpet av uka. Lekseheftet må ligge i sekken hver fredag.  

 

Kamilla er fraværende onsdag 26.08, grunnet begravelse.  

 

Husk innesko, skiftetøy, klær etter vær, matpakke og drikkeflaske. 
Takk for at dere lar leker og bamser ligge igjen 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». 



 


