
1.trinn – Ukeplan uke 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 
08.30-10.00 

Lesekvart 
Samling 
Norsk 

Veiledet lesing + 
arbeidsprogram 

Lesekvart 
Samling 
Norsk 

Alle lærerne på 1. trinn 
er på kurs. 
Lesekvart 
Samling 

Uteskole 
 
 
 
 
 
 

Husk godt med mat og 
drikke.  

Fyll flasken hjemme 

      
 

Alle lærerne på 1. trinn 
er på kurs. 
Lesekvart 
Samling 

Arbeidsprogram 

Lesekvart 
Samling 

Engelsk/Musikk 
1A 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 
 

Matematikk 
addisjon 

 
 

Matematikk 
stasjoner 

Arbeidsprogram Norsk 
Veiledet lesing + 
arbeidsprogram 

12.00-12.15 Pause  Pause Pause 

12.15-13.00 Matematikk 
spill 

SFO/Hjem kl.13.00 

Matematikk 
stasjoner 

 
SFO/Hjem kl. 13.00 

Spill 

 
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 

 
 
 

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.  

Regning: 

 Jeg kjenner betydningen av + og =. 

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

Regning:  

 Jobb i Multi smart øving i minst 15 min. Gi beskjed dersom du er usikker på 

hvordan du kommer inn. 

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. 

 

 



 

 

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 

 

Informasjon:  

- Onsdag og torsdag er alle lærerne på 1. trinn på kurs. Vikarer settes inn. 
- Denne uken starter vi opp med veiledet lesing i småbøker på skolen og i leselekse hjemme. Nå i oppstarten vil kanskje noen få en bok de har hatt før. 

Når dere gjør leseleksa er det fint om dere snakker om bildene og teksten. Husk å bruke lesefinger. Målet er at boken skal leses flytende den siste 

dagen. 

- Vi får ei ny jente på trinnet. Hun heter Rayan og skal gå i 1C. Velkommen til oss! Vi gleder oss til å bli kjent med deg! 
- 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». 


