
Ukebrev 1.trinn uke 46  

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 holder armer og bein for 

meg selv i garderoben. 

-Jeg går direkte til plassen min i 

garderoben. 

-Jeg sier hyggelige ting til andre. 

 

I matematikk har vi jobbet med addisjon gjennom kjøp og salg. En måte å øve 

opp elevenes tallforståelse er å leke butikk, der elevene handler og betaler 

med mynter.  Gjør gjerne en slik aktivitet hjemme, der dere leker butikk. Sett 

priser på leker o.l., kjøp og selg       Elevene har fått med seg (i blå plastmappe) 

noen laminerte mynter som kan brukes når de leker butikk. Har dere ordentlige 

mynter kan dere selvfølgelig bruke disse. Lekemyntene kan dere ha hjemme. På skolen har vi egne 

plastmynter som vi bruker. Lekse denne uka blir den samme som forrige uke. Vi trener og leker inn 

tallvenner jevnlig og bruker bl.a. klosser for å konkretisere. Telling, både forlengs og baklengs, er 

også i fokus. Neste uke skal vi også jobbe med å måle saker og ting       

 

 I norsk har vi øvd på disse bokstavene fram til nå: S s - I i - L l - O o - Aa - M 

m - E e - N n - F f - Å å- R r - U u - V v -Æ æ- Yy og D d.  Lekse i uke 

46, vil være å øve på å lese små tekster. Det er to tekster å velge mellom for hver 

lekse. Dere velger sammen med barnet. Vi øver på alle tekstene på skolen. Det er 

viktig at barnet øver på bokstav-lyd når han/hun leser, og ikke bokstav-navn. Viktig at dere leser 

sammen med barnet. Lekser er til tirsdag og fredag. Vi begynner med ukas ord. Denne uka er ordet 

”JEG“ i fokus.  

 

I engelsk fortsetter vi med farger. Elevene skal lytte til en bildebok om fisk. Fiskene 

har mange ulike former, farger og mønstre. 

Tverrfaglig tema:  
Familiemedlemmene våre har fått navn og kjæledyr. Vi skal jobbe med ulike 

hustyper, og hva en familie gjør sammen i huset. Hva betyr husarbeid? Hva 

gjør de voksne i en familie? Hva kan barn hjelpe til med hjemme? Her lager vi 

først felles tankekart. 
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Diverse informasjon for uke 46:  

• Onsdag: Uteskole til Teiebanene. Vi drar på tur så fort vi er klare. 

• Vi tenner bål. Ta med en vedkubbe om du har. De som ønsker, kan ha med bålmat.                 

• Viktig med klær etter været. Husk å merke alle klær! Fint med ulltøy fra morgenen av, 

dersom det er kaldt. Været blir kaldere og det er fint å bytte ut gummistøvler med varmere 

støvler. 

• Tøm den blå mappa for ark og informasjon. 
 

Læringsmål: Lekse til tirsdag: Lekse til fredag: 

NORSK: 

- Jeg øver på å lese en tekst 

sammen med en voksen. 

-Jeg kan lese og skrive ordet 

“JEG”. 

Norskboka s. 53 

Velg mellom tekst 8 og 9. 

Alle gjør oppgave 10. 

 

                             

Norskboka s. 57 

Velg mellom tekst 8 og 9. 

 

 

MATEMATIKK: 

- Jeg kan skrive tallene fra 1-10 

- Jeg kan bruke mynter i kjøp 

og salg 

- Jeg kan skrive regnestykker  

- Jeg finner “tallvenner”  

- Jeg kan fortelle hvordan jeg 

tenker 

Lek butikk og sett priser på leker eller liknende og eller jobb 

her: 

Multi, kap. 8, D (forstå pluss)  
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/1b?location=menuItem_8#menuItem_8 

 

 

ENGELSK:  

-Jeg kan si navnet på noen 

farger på engelsk (for eksempel 

red=rød, green=grønn, blue=blå, 

yellow=gul) 

 

Ukelekse: 

Jeg øver på å si navnet på minimum 2 nye farger på engelsk, 

hjemme med en voksen (velg mellom fargene her Colours). 

Pek på ting rundt dere og si It is....(It is red.) 

 

Frivillig lekse: HIT_Colours og eller syng  

I can sing a rainbow 

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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