
Ukebrev 1.trinn uke 47  

Kontakter:  

Sissel: sissel.andersen@faerder.kommune.no  

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

Merethe: merethe.magnussen@faerder.kommune.no  

Trinntelefon: 40906816    

SFO: 995 67 035  

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

Skolens sentralbord: 409 11 500  

Skolens hjemmeside: www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole   

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.»   

Foreldrekontakter: Marte Ervik (mor til Alma) og Jytte Eggen (mor 

til Maud). FAU: Hanne Pettersen (mor til Jørgen)  

SOSIALE FERDIGHETER:  

-Hvis jeg synes noe er 

“kjedelig”, holder jeg det for 

meg selv. 

-Jeg sier hyggelige ting til 

andre. 

-Jeg lar andre få bli med i 

leken. 

 

Vi merker at det hjelper å øve :) Elevene er flinke til å komme til oppstillingsplassen når vi blåser i 

fløyta, de holder armer og bein for seg selv og leker fint innenfor grensene (kohortene) i friminutt. 

Vi har fått flere uteleker som bøtter, spader og hoppetau. Hoppetau er veldig populært for tiden. 

Elevene er også superflinke til å kle på seg selv til tross for at det nå er mange støvler og klær å 

holde orden på. Her trenger vi hjelp fra dere til å påse at eleven har nok rent tøy, men ikke for 

mange støvler og jakker hengende, da det lett kan bli litt uoversiktlig. Husk å navne klær og 

sko/støvler       Elev Mira, som var på besøk hos oss på Hallo-venndagen, begynner mandag i uke 47. 

Hun passer så godt inn i her hos oss! Vi ønsker henne velkommen, og gleder oss! 

 

I matematikk har vi blant annet brukt tråd og målt lengde på hånd, øre, fot, munn og 

nese. Elevene har ført resultatene inn i søyler og vi har snakket sammen om 

resultatene. Her brukes begreper som lengst, kortest og like lange. Vi fortsetter med 

litt måling også denne uka (uke 47).  

 

 I norsk er det bokstavene Øø og Hh . Bokstaven Øø er fra mandag til tirsdag, og 

bokstaven Hh er fra onsdag til fredag. Lekser er til tirsdag og fredag. Selv om vi jobber med nye 

bokstaver, så repeterer vi bokstavene vi har lært til nå. Det er lurt at dere også repetere bokstaver 

hjemme. 

 

I engelsk skal vi tegne og male fisker i forskjellige farger. Vi har lyttet til, og 

snakket om boka Hooray for fish! by Lucy Cousins .  

Tverrfaglig tema:  
Vi jobber videre med ulike roller og plikter i familien. Hvem gjør hva? Vi bruker rollespill og 

lek.  
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Diverse informasjon for uke 47:  

• Onsdag: Uteskole til skogen bak Teiebanene. Vi drar på tur så fort vi er klare fra kl 0830.                                            

• Viktig med klær etter været. Barna hadde godt med klær sist uteskoledag. Flott! 

• Nå er det lov gå inn 2 voksne av gangen. Det er veldig vått ute om dagen, derfor er det 

viktig at dere foresatte sjekker det barna har skiftetøy, og tar med vått/skittent tøy hjem. 

Når fuktig og skittent tøy henger i flere dager, blir inneklima dårlig, det lukter ikke godt og 

det blir også vanskeligere å holde det rent i gang/garderobe. 

• Barna må være klare for tur når de kommer om morgenen (dersom de kommer nærmere 

0830).  

• Flott at mange barn hadde med en vedkubbe, sist uteskoledag! Da kunne vi kose oss lenge 

med varmen. 

• Vi tenner bål denne onsdagen også. Hvis ønskelig, ta med bålmat (pølser, brød osv.), grillspyd 

og vedkubbe hvis dere har. 

• Kjeks (maks 4), kakao og saft er lov på uteskole, men ellers i uka er det vann og vanlig 

matpakke. 

• Tøm den blå mappa for ark og informasjon. 
 

Læringsmål: Lekse til tirsdag: Lekse til fredag: 

NORSK: 

- Jeg kan bokstavnavnene og 

bokstavlydene til Øø og Hh 

- Jeg kan skrive bokstavene Øø 

og Hh 

Blå er konsonanter.  

Rød er vokaler. 

Norskboka  

s. 88 

 

                             

Norskboka  

s. 92 

 

MATEMATIKK: 

- Jeg kan skrive tallene fra 1-10 

og finne svar på enkle 

regnestykker opp til 10 

- Jeg kan måle og sammenlikne 

lengder 

- Jeg kan fortelle hvordan jeg 

tenker 

Mål ting hjemme, bruk en binders (elevene får en binders med 

seg hjem i pennalet) og eller jobb her: 

Multi, kap. 7, E (måle lengder) 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1b#menuItem_7 

 
ENGELSK:  

-Jeg kan si “What colour is it?” 

og “It is...”, og vet hva det betyr. 

 

Ukelekse: 

Pek på ting rundt dere og si What colour is it?  

It is....(feks. It is red.) 

 

Frivillig lekse: syng I can sing a rainbow  

og/eller Memory 

 

Dersom dere har spørsmål så ta kontakt med oss enten på telefon, skoleSMS eller mail. Se 

også på hjemmesiden vår. Kontaktinformasjon står øverst på ukebrevet. 

  Hilsen de voksne på 1. trinn😊  
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