
 

UKEPLAN FOR 1.TRINN UKE 39 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
08.45 

- 
09.30 

Ukestart  
Zippy(KRLE) 

 
Norsk 

STL+ 
 

Matte 
Stasjoner 

 
Liv og røre i 

matte 

 
 
 
 
 

TURDAG 
FOR  
HELE  

SKOLEN  
 

 
 

Matte 
 

09.30 
- 

10.15 

Norsk:  
Bokstaven Tt 

Stasjoner/STL+/lek 

Engelsk 

10.15- 
10.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.30 
- 

11.00 

Liv og røre i norsk 
 

Liv og røre i 
norsk 

Gym Faddertime 
(gym)  

11.00-  
11.30 

Mat Mat Mat Felleslunsj 
på SFO 

11.30- 
12.00 

Friminutt Friminutt 

12.00- 
13.30 

Uteskole 
(Naturfag/samfunnsfag) 

 

      Kort 
dag. 

Skoleslutt 
11.30 

Klassedelte 
stasjoner: 

Lek SFO/Norsk 

      Spise 

Kort dag. 
Skoleslutt 

11.30 

13.30- 
13.45 

Friminutt  Friminutt  

13.45- 
14.30 

Vi tegner og skriver logg 
fra uteskole 

Skolekor 
(Cathrine) 

 Skoleslutt 14.30 Skoleslutt 
14.30 

Skoleslutt 14.30 

LEKSER 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

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

Vis teksten du har 
skrevet i grønn 
mappe. Les med en 
hjemme.    

Øv på å si 
bokstavlydene:  
      Nn     Tt  

Fortell om 
turdagen til en 
hjemme.  

LÆRINGSMÅL 

Norsk Jeg kan si bokstavlyden til n og t 
Jeg øver på å dra bokstavlyder sammen til ord (for eksempel: t-a,  n-e-s-e)  

Matte Jeg kan telle fra 1 til 10 forlengs og baklengs  
Jeg kjenner mengdene til tallene 1 til 10   

Zippy/PALS Jeg kan være en god læringspartner i klasserommet.   
Jeg kan følge beskjeder.  

Naturfag Jeg vet at vi har fem sanser, og kan bruke disse til å utforske naturen.  

 



INFORMASJON TIL HJEMMET 
Hei alle sammen!  
 
Uteskole mandag: Vi blir på uteområdet i skolegården på uteskolen. Vi øver på å lese og 
forstå oppskrifter og lager pinnebrød som vi griller ute etterpå. Husk klær etter vær!     
 
På onsdager kommer vi til å dele elevene i 1. trinn og 2. trinn i norsktimene som er 4. og 5. 
time. Det betyr at en av trinngruppene er på SFO og har brettspill, lek med lego og annet 
med Cecilie med fokus på å inkludere andre i leken og ha det hyggelig sammen. Den andre 
trinngruppa er i klasserommet med meg og jobber med lesing, skriving og språkleker, før 
vi bytter. Dette prøvde vi på onsdag forrige uke, og elevene var veldig fornøyde med det! 
 
Faddertime: Annenhver fredag fremover har vi faddertimer. Her er det lek i gymsalen med 
fadderne til både 1. og 2. trinn. Det blir fine timer for å bli bedre kjent med hverandre og 
fadderne våre   
 
Turdag: På torsdag er det turdag for hele skolen. Vi går til Gåsmyr. Vi på 1. og 2.trinn 
skysses opp til postkassene ved golfhyttene av Ane og Linn. Vi møter resten av skolen ved 
«hageavfall-plassene». Husk klær etter vær og godt med mat og drikke. Det vil bli mulighet 
for å grille for de som ønsker det! Denne dagen må dere gjerne passe på at elevene ikke 
har noe annet med seg i sekken enn det som trengs til turen, slik at de slipper unødvendig 
tunge sekker. På Gåsmyr blir det blant annet natursti, friidrettsøvelser som kast med liten 
ball og 60 meter løp, samarbeidsstafett og andre felles leker. Vi drar fra skolen ved 
skolestart og er tilbake i god tid til buss, henting eller SFO. Det blir en fin og sosial dag!   
 
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) 


