
 UKEPLAN    1. TRINN   2017/2018      UKE 43-44 
Tidspunkt Økt Mandag 23.10. Tirsdag 24.10. Onsdag 25.10. Torsdag 26.10. Fredag 27.10. 

 
8.50-10.30 

1 Samling 
Norsk 
Bokstaven U u 

Samling 
Matematikk: 
Sortering og 
begreper 

Samling 
Norsk 
Lese- og 
skrivetrening 

Samling  
 
Kunst og 
håndverk 
 

Samling 
Matematikk: 
Sortering og 
begreper 
 

2 

3 

4 

10.30-11.45  Mat/friminutt 

  
11.45-13.00 

5 Svømming: gr. 1 
Gym: gr. 2 
Engelsk: gr. 3 
Musikk: gr. 4 

Lese- og 
skrivetrening 
 
 

Uteskole Svømming: gr. 3 
Gym: gr. 4 
Engelsk: gr. 1 
Musikk: gr. 2 

Lese- og 
skrivetrening 
 

6 

7  
Helg 13.00-13.30  Mat/friminutt  

 
Mat/friminutt 

13.30-14.30 8 Lese- og 
skrivetrening 

Uteskolelogg Lese- og 
skrivetrening 9 

Slutt  14.30 12.45 14.30 14.30 12.45 

 
Tidspunkt Økt Mandag 30.10. Tirsdag 31.10. Onsdag 01.11. Torsdag 02.11. Fredag 03.11. 

 
8.50-10.30 

1 Samling 
Norsk 
Bokstaven Å å 

Samling 
Matematikk 
Sortering og 
begreper 

Samling 
Norsk 
Lese- og 
skrivetrening 

Samling  
 
Kunst og 
håndverk 

Samling 
Olweus klassemøte 
Matematikk: 
Sortering og 
begreper 

2 

3 

4 

10.30-11.45  Mat/friminutt  

  
11.45-13.00 

5 Svømming: gr. 2 
Gym: gr. 1 
Engelsk: gr. 4 
Musikk: gr. 3 

Lese- og 
skrivetrening 
 
 

Uteskole Svømming: gr. 4 
Gym: gr. 3 
Engelsk: gr. 2 
Musikk: gr. 1 

Lese- og 
skrivetrening 
 

6 

7  
Helg 13.00-13.30  Mat/friminutt  

 
                        Mat/friminutt 

    8 Lese- og 
skrivetrening 

Uteskole Lese- og 
skrivetrening 9 

Slutt  14.30 12.45 14.30 14.30 12.45 

Lekser: 

Lesing og skriving Leksebok 2 leveres inn 20.10.  
Den trenger ikke ligge i sekken i mellomtiden. 

 Hver dag: 
Leselekse; se i 
lesemappen. 
Øv på lydene til 
bokstavene vi har lært. 
 
 

Uke 40: Skriv bokstaven u tre ganger i lekseboka di. 

Tegn 3 ting som begynner på bokstaven u, eller klipp ut bilder av ting 

fra aviser/blad og lim inn i boka. 

Hvis du kan: Skriv så mange ord som du klarer som begynner på u. 

Kan: klipp ut bokstaven u fra aviser/blad og lim inn i boka. 

Uke 42: Skriv bokstaven å tre ganger i lekseboka di. 

Tegn 3 ting som begynner på å, eller klipp ut bilder av ting fra 

aviser/blader og lim inn i boka. 

Hvis du kan: Skriv så mange ord som du klarer som begynner på å. 

Kan: klipp ut bokstaven å fra aviser/blad og lim inn i boka. 

Matematikk Må: Matemagisk s. 38, 39, 40, 43, 44, 45. 
Kan: Matemagisk s. 41, 42. 
(Denne boka må ligge i sekken de dagene det står matematikk på 
ukeplanen.) 



 
Mål: 

Du skal kunne: 

- skille bokstavnavn og bokstavlyd 
- skrive bokstavene u, å 
- trekke lyder sammen til ord 
- doble og halvere opp til 5  
- forskjellen på høyre og venstre 

 
Kontaktinformasjon: 
ina.olden@fosenskole.no        Tlf: 90 11 11 57   
tone.haugan@fosenskole.no       Tlf: 48 20 10 86    
hege.taarnesvik@fosenskole.no Tlf: 92 46 67 26     
Skolens hjemmeside: www.minskole.no/botngardskole 
 
Ina er delvis sykemeldt. Ta kontakt med Hege eller Tone hvis det er beskjeder som gjelder 
elever på blå gruppe. 
Vi jobber kontinuerlig for å få et best mulig læringsmiljø for alle elevene. Elevgruppene vil 

derfor være dynamiske, og justeres etter behov.  

I løpet av noen uker vil vi starte med utviklingssamtaler. Nærmere informasjon kommer. 
Minner om at alle må ha skifteklær på skolen. Regnklær, støvler og innesko er også kjekt å 
ha. Vi ber om at de som har sko som må knyttes, øver på dette hjemme. Vi hjelper selvsagt 
til der det trengs, men det er greit at alle er mest mulig selvstendige i garderoben.  
 
 
Vi registrerer at en del av elevene strever med uttale av enkelte lyder i språket, og flere av 
dere har kontaktet oss for å få råd og tips til hvordan dere kan jobbe med dette hjemme.  
Vi inviterer derfor alle som måtte ønske det til et  
informasjonsmøte om språk- og uttaletrening på Toppen tirsdag 7. november kl. 18-19. 
Logoped Lillian Wik kommer, og vi håper at flest mulig av dere også benytter anledningen til 
å få gode råd og tips til hvordan vi sammen kan hjelpe barna til et bedre språk og en bedre 
uttale. 
 
Hilsen Hege, Ina og Tone 
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