
 

Diverse informasjon for uke 16: 
• Da er vi tilbake på GULT nivå og vi går tilbake til to klasserom i stedet for tre. Elevene kan 

derfor stille opp på to rekker og tidspunkt for start og slutt blir endret tilbake til GULT. 

• Utviklingssamtaler på TEAMS i uke 17 og 18. Dato/klokkeslett med svarslipp, 

samtalespørsmål (Samtalespørsmålene skal dere ha hjemme frem til samtalen), og 

“Veiledning for å logge inn på Teams” sendes i ranselpost. Lever svarslipp til lærer innen uke 

17. Gi oss beskjed dersom dere ikke har mottatt disse arkene i blå mappe. 

• Onsdag: Uteskole til området rundt Aronsletta. Vi er på skolen i ca. en halv time for å 

forberede dagen. Husk klær etter været. 

• Hjemmeskoleoppgaver ligger på trinnets hjemmeside og brukes dersom barnet er i 

karantene.  

• Vi er i gang med veiledet lesing. Mange elever kommer motiverte og stolte, de forteller at 

de har lest masse hjemme! Dette blir vi glad for. Hver elev får utdelt en bok som de skal 

lese, både i lekse og arbeide med på skolen. De får ny bok hver uke. Boka skal ligge i blå 

mappe hver dag, og samles inn på fredag.  

• Husk å tømme blå mappe for informasjon (husk å legge tilbake veiledet lesing bok etter 

bruk).  

 

Timeplan 

Mandag  

08.30-14.00 

 

Tirsdag  

08.30-13.00 

 

Onsdag  

08.30-14.00 

 

Torsdag  

08.30- 12.45 

 

Fredag  

08.30-12.45 

 

Norsk/Matte Norsk/Matte Forberede uteskole Norsk/Matte Engelsk/Gym 

Pause  Pause  Uteskole  Pause  Pause  

Ukas pals Tema  Tema Gym/ Engelsk 
Mat +Storefri 

10.30-11.30  

Mat +Storefri  

10.30-11.30 

 

 Mat +Storefri  

10.30-11.30 

 

Mat +Storefri 

10.30-11.30 

 

Matte/Norsk Matte/Norsk  Matte/Norsk Tema 
Pause     

Tema  Norsk/Matte   
Musikk/fysisk aktiv læring (FAL) flettes inn i fagene. Vi øver sosiale ferdigheter (PALS) litt gjennom hele uka. 

Læringsaktiviteter innen ett eller flere fag på uteskole.  

TELLING: Telle forover og bakover fra bestemte tall opp og ned fra 20 kan hjelpe elevene til å øve addisjon og 

subtraksjon i dette tallområdet. For eksempel når de teller én bakover fra 20, vil de komme til tallet 19 som 

betyr at én mindre enn 20 er 19, eller 20 – 1 = 19. Teller de én forover fra for eksempel 16 vil de komme til 17. 

Da betyr det at én mer enn 16 er 17, eller 16 + 1 = 17.  

En litt vanskelig strategi er å bruke fingrene når de ikke har nok fingre, derfor er det lurere å bruke en 

tallinje, fram til addisjon og subtraksjon i tallområdet 1-20 er automatisert.  Ellers ønsker vi at elevene etter 

hvert kan: Telle oppover og nedover, telle videre fra bestemte tall, telle med to og to, telle grupperte 

mengder (tiere, femmere og enere) og telle til hundre. Dette vil komme til nytte når de senere skal 

løse regnestykker med høyere tall. 

I et regnestykke som for eksempel 3+8 er det lurt å telle videre fra det høyeste tallet: 8-9-10-11. Da kan det 

være smart å bruke fingrene       



 

Ukas ord og begreper i norsk:  

Faktabøker - Skjønnlitterære bøker 

Ukas ord og begreper i matematikk: 

Tiere og enere, ett-sifret tall og to-sifret tall 

Læringsmål 

Lekser 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk: 

Les i veiledet lesebok.  

 

Norsk: 

Les i veiledet lesebok. 

 

Norsk: 

Les i veiledet lesebok.  

 

Norsk: 

Les i veiledet lesebok.  

Gjennomgå spørsmålene 

bakerst med en voksen 

hjemme. 

Matematikk: 

Øv på å telling. Se info 

om telling over       

 

 

Matematikk: 

Gjør ferdig matteheftet 

om addisjon og 

subtraksjon (siste siden 

er valgfri) 

Matematikk: 

Ekstra utfordring  

(valgfri lekse) Velg en 

eller flere oppgaver om 

store tall HER 

 

Kontakter 
Ellen: ellen.elisabeth.viernes.larsen@faerder.kommune.no   

Vilde: vilde.maria.bartz-johannessen@faerder.kommune.no 

Merethe: merethe.magnussen@faerder.kommune.no  

Trinntelefon: 40906816 (ring utenom skoletiden, dvs. før 

eller etter undervisningstid) SkoleSMS (ved sykdom eller 

andre beskjeder til dagen – send SMS før kl.08.00): Send 

[trinn] [tekst] til 594 44 206. Eks: «1 Per er syk i dag. 

Hilsen Kari.»   

SFO: 995 67 035  

(IST: https://faerder.direktesfo.no/?id=36)

  

Skolens sentralbord: 409 11 500  

Skolens hjemmeside: 

www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole   

Foreldrekontakter: Marte Ervik (mor til 

Alma) og Jytte Eggen (mor til Maud).  

FAU: Hanne Pettersen (mor til Jørgen)  

Labakken FAU Mats Torvik (far til Herman) 

Hilsen de voksne på 1. trinn        

 

 

 

Norsk: 

- Jeg kan skrive en kort setning selvstendig.  

- Jeg kan lese teksten i min veiledet lesebok. 

- Jeg kan svare på spørsmålene bakerst i min veiledet lesebok.  

Matematikk:  

-Jeg kan addisjon og subtraksjon i tallområdet 1-20 

-Jeg kan forklare hva som menes med et ett- sifret og to- siftet tall og komme med eksempler (f.eks. så er 6 

et ett- sifret tall, fordi det er ett siffer i tallet 6, mens 16 er et to- sifret tall, fordi det er to siffer i tallet 

16, 1 og 6. 

Engelsk:   

-Jeg lytter til eventyr på engelsk. 

-Jeg øver på ord fra eventyret.  

PALS/Smart: 

Omsorg – Jeg lar alle som vil, bli med i leken.  
              - Jeg bruker hyggelige ord til andre. 

Humor – Jeg kan glede meg selv og andre med smil og latter. 

Utholdenhet – Jeg holder ut selv om jeg har lyst å gi opp. 

 

https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/store-tall3
mailto:ellen.elisabeth.viernes.larsen@faerder.kommune.no
mailto:vilde.maria.bartz-johannesen@faerder.kommune.no
mailto:Merethe: merethe.magnussen@faerder.kommune.no 
https://faerder.direktesfo.no/?id=36
http://www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole


Konkurranse 

 
Den største Bukken Bruse 

Rekkefølge 

 
Rollespill: De tre Bukkene Bruse 

 

 

Flott uteskoledag også denne 

onsdagen med blant annet 

eventyraktiviteter,  

Kortstokkleker, konkurranser og mye 

lek       

 

 

 


