
 

UKEPLAN FOR 1.TRINN UKE 43 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
08.45 

- 
09.30 

Ukestart  
Zippy 

 
Norsk 

STL+ 
 
        Liv og røre 
           i  norsk 

Matte 
Stasjoner 

 
 

Liv og røre i 
matte 

FN-dagen Engelsk 
colours 

09.30 
- 

10.15 

Norsk 
STL+/stasjoner 

Liv og røre 

Gym Matte 
     
     Liv og røre 

10.15- 
10.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.30 
- 

11.00 

KRLE:  
Hinduismen og divali 

Norsk 
Lese/språklek 

Gym Matte Zippy 
Ukeslutt 

11.00-  
11.30 

Mat Mat Mat Mat Felleslunsj 
på SFO 

11.30- 
12.00 

Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00- 
13.30 

 
Uteskole 

 

      Kort dag. 
Skoleslutt 

11.30 

Klassedelte 
stasjoner: 

     Lek SFO/Norsk 

 

Kunst og 
håndverk 

(Trine) 

Kort dag. 
Skoleslutt 

11.30 

13.30- 
13.45 

Friminutt  Friminutt Friminutt  

13.45- 
14.30 

Loggbok-skriving Skolekor 
(Cathrine) 

Naturfag:  
Mat og hygiene 

 Skoleslutt 14.30 Skoleslutt 
14.30 

Skoleslutt 14.30 

LEKSER 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  
GOD 

HELG! 

Vis turboka 
hjemme. Fortell om 
noe vi gjorde på 
uteskolen.   

Les teksten du 
har skrevet selv. 
Gjør oppgaven 
som står på arket.  

Les teksten i 
Ordriket 1A s. 80 
  

(Les markert tekst) 

 Les teksten i 
Ordriket 1A s. 86 
 

(Les markert tekst) 

LÆRINGSMÅL 

Norsk Jeg kan lese og skrive bokstavene K k     H h 
Jeg kan lese leseleksa mi.   

Matte Jeg kjenner til de norske myntene (1kr   5kr    10kr …)  

Zippy/PALS Jeg kan være en god hemmelig venn.   
Jeg kan følge beskjeder.  

Naturfag Jeg kan fortelle om hva sunn mat er, og hvorfor det er viktig for kroppen.  
Jeg kan fortelle om hvorfor god hygiene er viktig.   

 



INFORMASJON TIL HJEMMET 
Hei alle sammen!   
 
Uteskole: På uteskolen blir vi ute i skoleområdet. Her blir det mulighet for å grille for de 
som ønsker å ha med seg grillmat. Ute jobber vi videre med temaet kropp med fokus på 
hygiene og næring denne gangen. Vi leter også etter pinner til å ha som våre egne 
pinnevenner i tråd med boka om Knerten som vi leser for tiden.  
 
Mandag: På mandag skal jeg på et kurs i siste time. Da vil elevene få vikar, men dere kan 
fremdeles sende meg meldinger med beskjeder så skal jeg si ifra til skolen!  
 
Hemmelig venn: Vi fortsetter med hemmelig venn denne uken. Elevene viste at de var 
gode hemmelige venner forrige uke, og skrev og tegnet flotte brev til sine hemmelige 
venner!  
 
Knerten: Vi leser videre om Knerten av Anne Cath Vestly.  
 
FN-dagen: På torsdag er det FN-dagen. Vi kommer til å fokusere spesielt på barnas 
rettigheter og oppvekstvilkår. Det er viktig at elevene vet at alle barn har rettigheter, og at 
det finnes andre barn i eget og andre land som kanskje ikke har det like godt som andre. 
Dette gjør vi ved å se noen små filmsnutter, samtale og andre aktiviteter knyttet til emnet.  
 
 
Husk at det bare er å ta kontakt om dere lurer på noe   
Ønsker dere en fin uke!  
Hilsen Ingrid Bakkerud 
Tlf: 94422964  
Visma flyt: 19123 01696 0010      
 
 
 

 

Ukeplanen er sett og lest:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Signatur fra forelder/foresatt) 


