
Ukebrev 1.trinn uke 10  

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:  

- Jeg hører etter og følger beskjeder 

-Jeg holder hender og føtter for meg 

selv 

-Jeg lytter når andre har ordet 

 

 

I matematikk har elevene fått prøvd hvordan en kartleggingsprøve i 

matematikk fungerer. Elevene var kjempeflinke og forstod raskt hvordan 

de skulle se på eksempler, følge instruksjoner fra lærer og jobbe på tid. 

Elevene fikk komme med refleksjoner i etterkant av prøven og vi gikk 

igjennom prøven i fellesskap. Øvelsesprøven er sendt hjem i blå postmappe. 

Vi hadde også utematematikk med addisjon og stor aktivitet i hinderløypa sist torsdag. Denne uka er 

det kartlegging i lesing og i uke 11, kartlegging i regning. Lekse blir å jobbe med addisjon/subtraksjon 

på matematikk.org (samme som forrige uke).  

 

I norsk har vi skrevet lister med Jeg- setninger, finner lyder i ord, 

leser og staver ord ved hjelp av ulike læringsapper (Ipad). Elevene 

skriver hva de har gjort i uteskoleboka hver onsdag etter uteskolen. De 

har også funnet ord inni ord, for eksempel hvor mange ord kan du finne i 

ordene ROMPEAKEBRETT og OSTESMØRBRØD? 

 

I engelsk spiller vi ”I like- game”, og repeterer tall, frukt og farger på engelsk.  

 

Ukas ord og begreper i matematikk: 

Addisjon- subtraksjon 

 
 

 

 

 

 

 



 

Diverse informasjon for uke 10: 

 

• Tiltak i forhold til den nye koronautviklingen. Vi er nå på rødt nivå: 

• Kohortkrav om mindre grupper betyr nå at elevene er delt i tre klasserom på 

Lilleskolen. Ellers vil det bli noen forandringer på friminutt i den betydning at ikke alle 

elevene på 1. trinn nå kan være ute samtidig. Det kan også bli noen justeringer i 

forhold til uteskole, siden elevene skal deles inn i tre kohorter. Beskjed kommer 

senere. Vi omorganiserer noe på elevenes garderobeplasser som følge av 

kohortinndelingen. Solsikken- elevene skal nå være på storskolen og en tredel av 2. 

trinn skal være på Lilleskolen.  

• Ingen foresatte får komme inn på Lilleskolen, men venter ute. Husk å holde avstand.  

• Les info om kohorter i eget skriv på hjemmesiden til 1. trinn. 

• Vi ønsker at barna kan ta med seg en liten, tom og ren hermetikkboks (for eksempel 

maisboks), som skal brukes til å pynte og så karse i. Lever til lærer innen uke 12. Ta gjerne 

med flere om dere har. 

• Onsdag: Informasjon kommer på skole- SMS! 

• Denne uka skal vi gjennomføre kartleggingsprøve i lesing på tirsdag, og evt. torsdag (info om 

kartleggingsprøver; se ukebrev, uke 9)  

• Oppsamlingsprøver i uke 12 (for elever som ikke var til stede) 

• Husk å tømme blå postmappe!  
 

Læringsmål: Lekser 

NORSK: 

- Jeg kan si alfabetet fra A til Å. 

-Jeg øver på å lese. 

Ukelekse:   

Lesing: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-1--

-store-bokstaver/ov-mer/les   

Velg nivå sammen med de voksne hjemme. 

Jobb 15-20 min. eller mer i løpet av uka. Gjerne litt hver dag. 

 

MATEMATIKK: 

- Jeg vet hvordan jeg kan bruke 

tallinja i regning med addisjon og 

subtraksjon 

- Jeg finner svarene på noen enkle 

regnestykker “i hodet” (for eksempel 

4+1, 5+1, 6+1) 

- Jeg kan fortelle hvordan jeg 

tenker. 

Ukelekse: 

https://www.matematikk.org/trinn1-4/spillsamling/ 

 

Jobb 15-20 min. eller mer i 

løpet av uka. Gjerne litt hver 

dag. 

ENGELSK:  

-Jeg kan si to nye fruktord og vet 

hva det betyr. 

-Jeg kan si I like..(eks. I like apples) 

I don’t like... og vet hva det betyr. 

Jeg øver på å snakke om frukt jeg liker, hjemme med en 

voksen. For eksempel I like apples. - Jeg liker epler. 

I don’t like apples. - Jeg liker ikke epler.  

Velg her: Fruit and berries 

Flere ord: Fruit and berries 2 

Valgfri: spille HIT 1 eller HIT 2 

 

                            Hilsen oss voksne på 1. trinn       

https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-1---store-bokstaver/ov-mer/les
https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-1---store-bokstaver/ov-mer/les
https://www.matematikk.org/trinn1-4/spillsamling/
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/flashcardsamling.html?tid=2086320&sec_tid=1132823
https://www.youtube.com/watch?v=zywh6LqC6dg
https://tjenester.lokus.no/open/quest/nettsted/quest_nettsted12/q1_q2_hit/fruit_and_vegetables/hit_quest.html?_ga=2.240275971.1239986851.1613508036-1398286228.1599305308#1
https://tjenester.lokus.no/open/quest/nettsted/quest_nettsted12/q1_q2_hit/fruit_and_vegetables/hit_quest.html?_ga=2.240275971.1239986851.1613508036-1398286228.1599305308#1

