UKEPLAN 1.TRINN, UKE 37 2020
Tema: Folkehelse og livsmestring: Jeg på skolen for første gang 🙂.
7.9-11.9

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

8.30-9.00

Samling

Samling

Samling

Samling

Samling

9.00-9.45

NORSK
Bokstaven Aa

NORSK
Bokstaven Mm

NORSK
Bokstavene A
og M

NORSK
Bokstavene A
og M

NORSK
Bokstavene A
og M

FRIMINUTT
10.00-11.15

Lillefri-Sone 6
Uteskole

Lillefri-Sone 7
K & H

Lillefri-Sone 1
MATTE
Former,
mønstre og
størrelser

Lillefri-Sone 2
TEMA
Klassefelleskapet

Lillefri-Sone 3
UTELEK

SPISING
11.15 -11.45
FRIMINUTT
12.15 -

Spise

Spise

Spise

Spise

Spise

Storefri
UTESKOLE

Storefri
MATTE

Storefri
MATTE

Storefri
TEMA
Vennskap

Storefri
TEMA
Vennskap

ENGELSK
Dragonbox

Skoledagen
ferdig kl

13.30

13.00

Lekser
MATEMATIKK
Grunnet uteskoledag mandag vil matteleksen
bli gitt tirsdager.
Mattesnakk-boka og arbeidsboka blir samlet
inn fredag. De skal ligge i postkassa.

13.30

Numbers 1-10

14.15

13.15

1. Les om Duo, side 14 og 15 i
mattesnakk-boka. Få hjelp av en
voksen hjemme.
2. Tegn Duo og 2 Unoer i arbeidsboka. På
samme side skal du skrive fire 2 tall.
3. Dersom du har lyst, kan du tegne et
fint mønster med primærfargene rødt,
gult og blått.
Du skal ikke bruke mer enn 15 minutter på
leksen din.😉

Informasjon til hjemmet:
I uke 36 startet vi med “Vi kan”-kort. Dette er positive klasseregler med fokus på
god felles adferd som er nødvendig for et godt klassemiljø.
Denne uka klarte vi målet vårt om å stille opp på rekke, holde hendene for oss selv og
være stille i gangen. Nå forstyrrer vi ikke de andre klassene som allerede er på plass i
sine klasserom når 1.trinn går inn til sitt
.
Denne uka skal vi snakke om hvordan voksne og barn kan bidra til å ha det fint
sammen i klassen. Hovedfokuset vil være vennskap, inkludering og nulltoleranse
ovenfor mobbing.
Bli-kjent-samtalene forsetter denne uka. Husk å gi beskjed per sms (privat, ikke
skole sms) dersom dere bytter tid innbyrdes.
Alle skoler i kommunen skal delta på aksjonen «Helt grønn skolevei». Inne på linken
https://nyweb.vfk.no/helt-gronn-skolevei/om-aksjonen/ kan dere lese mer om
aksjonen, og om når, hvorfor og hvordan den gjennomføres.
Nå når været blir kaldere og våtere er det viktig at alle elevene har innesko.
HUSK; uteskole mandag og “klær etter vær”. Vi går ut selv om det regner.
Det er veldig fint dersom elevene spisser blyantene sine hjemme før de kommer på
skolen. Dette vil spare mye “spisse-kø-tid” på skolen
.
Ukas begreper: MØNSTER, PRIMÆRFARGER.
Dersom ditt barn er sykt, skal til tannlege etc. sender dere melding om dette på
mobilskole før kl 08.15.
Husk:
⚫

Klær etter vær, og nok skiftetøy!

Kontaktinformasjon: Hjemmeside: www.torodskole.no
Mobilskole: Send mld til 59444205 – eksempel «1 Per er syk».
Tlf skole: 40911500
Wenche : 47829666 wenche.selbervik@faerder.kommune.no
Desiree: 92812775

desiree.ostbye@faerder.kommune.no

