
1. trinn – Ukeplan uke 34 

  

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 

08.30-10.00 
Skolestart kl.09.00 

Opprop i skolegården 
 

Samling i 
klasserommet 

 

Lesekvart 
Samling 

Stasjoner 

Lesekvart 
Samling 

 
Uteskole 

 
Vi går til Speiderbo 
for å bli kjent med 
området og leke. 

 
Vi spiser matpakka 

vår ute. 

Lesekvart 
Samling 

Innføring av ukas 
bokstav: I 

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 
 

Norsk 
Lek 

Stasjoner Kunst og håndverk Repetisjon av ukas 
bokstav: 

I 

12.00-12.15 
 

Pause Pause Pause Pause 

12.15-13.00 Samling i 
klasserommet 

 
SFO/Hjem 12.30 

Lage klasseregler 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Matte 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Utelek 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

 
13.00-14.15 

 
 
 

 
Skrive og tegne fra 

uteskole 
 

SFO/Hjem kl. 14.15 

 



Infoskriv til foresatte på 1. trinn 

Velkommen til første skoleuke på første trinn! Vi gleder oss til å møte dere igjen, og bli enda 

bedre kjent. Første skoledag møtes vi kl.09.00, og skoledagen slutter 12.30. De som skal på 

SFO går direkte dit. 

Denne høsten trer nye læreplaner i kraft, mer om hva dette innebærer får dere mer 

informasjon om. Frem til høstferien kommer vi til å fokusere på å bli kjent, og jobbe med 

rutiner, regler, klassemiljø, bokstaver og tall. Vi kommer til å ha innlæring av to bokstaver i 

uka, men denne uka starter vi med en bokstav. Ukas bokas er Ii. Etter hvert vil vi ha mye 

temabasert undervisning. På onsdager er det uteskole. Denne uka går vi til Speiderbo. Husk 

klær etter vær, og nok mat og drikke. Vi ønsker å skape motivasjon, nysgjerrighet og 

læringsglede og gleder oss masse!  

I matpausen kommer vi til å variere mellom høytlesning og cafe hvor elevene kan småprate 

litt. Vi passer på at barna får god tid til å spise matpakken sin. Husk at dere må ta med egen 

skje til f.eks yoghurt. Fint at barna har med seg næringsrike matpakker som de selv kan 

betjene. Vi har egne pauser hvor hele trinnet er ute samtidig. 

Det blir ikke lekser denne uka, men fra og med neste uke blir det ukelekser. Med ukelekser 

blir det mer fleksibelt for dere med tanke på aktiviteter og annet. Det er viktig at leksemappa 

ligger i sekken hver fredag. Da blir leksene samlet inn. Postmappa skal ligge i sekken hele 

tiden og må sjekkes jevnlig. 

Egne leker bes legges igjen hjemme. 

Elevene må ha innesko. Bruk gjerne et par brukte sandaler, joggesko eller lignende. Elevene 

vil sitte i grupper, og hvert gruppebord har alt av skrive- og tegnesaker tilgjengelig. Elevene 

trenger ikke pennal, men kan av og til få bruke det. 

Ta kontakt dersom dere lurer på noe, eller har viktig informasjon til oss ved oppstart! Spør 

heller en gang for mye enn en gang for lite. 

Ukeplan, fredagshilsen og annen informasjon vil dere finne på skolens hjemmeside: 

https://www.faerder.kommune.no/teie-skole 

Takk for at vi får låne de herlige barna deres       

Hilsen alle de voksne på 1. trinn.  

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 

 

Ved sykdom: 

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://www.faerder.kommune.no/teie-skole

