
 
                 UKEPLAN    1. TRINN   2017/2018      UKE 34-35    
 
Tidspunkt Økt Mandag 21.08. Tirsdag 22.08. Onsdag 23.08. Torsdag 24.08. Fredag 25.08. 

 
8.50-10.30 

1 Velkommen til 
skolen!  
 
Samling 
Bordaktivitet 

Samling 
Språkleiker  
 
Dagens bokstav:  
S s 

Samling 
Uteskoleregler  
Vi lager framside til 
uteskoleboka. 
 
Vi går til 
paviljongen, spiser 
maten vår der og 
har ulike aktiviteter. 
Husk mat og drikke 
og klær/fottøy etter 
været.  

 

Samling  
Språkleiker 
 
Etterarbeid etter 
uteskolen. 

Samling 
Språkleiker 
 
Vi møter fadderne. 

2 

3 

4 

10.30-11.45  Mat/friminutt Mat/friminutt 

  
11.45-13.00 

5 Samling i 
Bjugnhallen. 
  
Lese 

Matematikk: 
Vi teller. 

Vi tegner og 
pynter på 
klasserommene. 

Olweus klassemøte:  
Antimobberegler 6 

7  
Helg 

13.00-13.30  Mat/friminutt  
 

Mat/friminutt 

13.30-14.30 8 Spill og leiker 
Samling 

Norsk 

9 

Slutt  14.30 12.45 14.30 14.30 12.45 

 
Tidspunkt Økt Mandag 28.08. Tirsdag 29.08. Onsdag 30.08. Torsdag 31.08. Fredag 01.09. 

 
8.50-10.30 

1 Samling 
Språkleiker  
Dagens bokstav:  
I i  

Samling 
Språkleiker  
Matematikk: 
Vi teller 
 

Samling 
Språkleiker  
Dagens bokstav:  
L l  

Samling  
Språkleiker 
 
Etterarbeid etter 
uteskolen. 

Samling.  
Språkleiker 
 
Vi møter fadderne. 

2 

3 

4 

10.30-11.45  Mat/friminutt 

  
11.45-13.00 

5 Uteaktiviteter i 
grupper. 

Norsk 
 

Uteskole: Vi går til 
paviljongen og har 
ulike aktiviteter der. 
 
Husk mat og drikke 
og klær/fottøy etter 
været.  

Uteaktiviteter i 
grupper. 

KRLE 

6 

7  
Helg 13.00-13.30  Mat/friminutt  

 
Mat/friminutt 

13.30-14.30 8 Vi lager 
klasseregler. 

Norsk 

9 

Slutt  14.30 12.45 14.30 14.30 12.45 

 
 
 

 
Lekser 
 

 
Hver dag 

 
Gjøres ferdig til fredag 01.09.17 

 
 

 

 Se, les eller få 
noen til å lese 
for deg i en 
valgfri bok 15 i 
min. 
 
 

- Matemagisk s. 6 og 7 (NB! Ikke gjør flere enn disse  
sidene i boka) 

- Leksebok 1: Lag ei fin framside på boka, tegn i 
ramma.                                                                          
Lag ei fin tegning av hele familien din. Få hjelp til å 
skrive, eller skriv selv, navn på de i familien din 
(bruk siden med linjer.)  

 

 
 
 

 
Mål: Bli kjent med skolen og hverandre 
 

- Bli kjent med de andre på fargegruppa.  
- Lære navnene på klassekameratene. 
- Bli kjent med lærerne og de voksne på 1. trinn. 

 
 



Hei, og velkommen til Botngård skole! 
 
Håper dere har hatt en fin sommer.  
Her kommer masse info om smått og stort i forbindelse med skolestart: 
 
Det er 59 elever i årets 1. klasse. Elevene er delt i 3 grupper, med hver sin kontaktlærer.  
Dette blir innskolingsgruppene nå i starten. Etter hvert vil elevene deles inn i andre 
undervisningsgrupper. Gruppene vil variere i løpet av skoleåret (kontaktlærergruppene vil være 
de samme) 
 

BLÅ GRUPPE 

Kontaktlærer  
Ina Therese Grythe Olden 

RØD GRUPPE 

Kontaktlærer  
Tone Haugan 

 

GRØNN GRUPPE 

Kontaktlærer  
Hege Tårnesvik 

 

Ailo Jøssing Kotte 

Andrea Jakobsen 

Ciljan Olden 

Daniel N. Vasskog 

Falk Gjølga 

Fillip Oliver Zon Weness  

Hanna Sofie Pettersen Stranden 

Håkon Sæter Skjærseth 

Kristoffer Hopen Rabban 

Linnea Finseth Olden 

Malin Emilia Leirvik Melum 

Marcus Elias Dahlsaunet 

Marlene Olsen 

Oliver Aure Rødsjøsæther  

Oskar Kacper Oswald 

Sarah Amanda Bringe 

Sindre Rødsjø 

Sofia Steinstø 

Stina Dueskar-Bakken 

Tomine Skilleås Nilsen   

Aksel Lucas Todal Eide 

Aron Ledal Stranden 

Aslak Ihle-Solem 

Charlotte Kraft 

Emilia Verkland Stafseth 

Henrik Petter Schanke 

Jenny Solem 

Jens-Olav Aasan 

Joakim Nystrøm 

Kristine Emilie H. Skogmo 

Madelen Olberg 

Marvin Nordsteien Breivold 

Michael Barseth-Kilaas  

Ola Wahl Dalemark 

Ronja Fjellheim Hauksdottir 

Thea Amalie Langmo 

Thor Even Dahlen 

Trym Emil Moen Walstad 

Vanja Marie Eide Rostad 

Adrian Steen Nilsen 

Ask Morstøl Stjern 

Ayana Cynthia O. Payton 

Elmar Lothe 

Emil Lysø Øian 

Heike Sæter-Krakowiak 

Isak Hansen Sundet  

Johan David Cuestas Krokvik 

John-Eric Leseth 

Jonas Harbak 

Julian Jønsson 

Leo Aannø 

Maiken Reitan Snåsøy 

Maja Segtnan 

Martine Kilaas Oksvoll 

Martine Skavdal Myhre 

Sandra Wullum Ring 

Shayaan Saqib 

Thea Emilie Bye 

Sarah Fajic 

 
Vi kommer til å bruke mye tid i starten på å bli kjent med hverandre, både store 
og små. Det er viktig at alle trives og er trygg på skolen.  
Mye av dette vil foregå i fargegruppene, som har hvert sitt faste klasserom. Her vil 
vi jobbe med å innarbeide gode rutiner, og legge et godt grunnlag for læring.  
Vi skal øve på å snakke med innestemme, vente på tur, dele utstyr og trene på å 
holde orden i egne saker i klasserommet og i garderoben. 
Alle elevene har fått faste plasser, både i samling og når de skal jobbe. 
Elevene vil bli inndelt i andre grupper etter hvert. 
 
Andre voksne som skal være sammen med oss: 
Ingrid Hegstad, Marthe Ulset, Ada Blomsø, Tor-Erik Larsen, Tone Lund Fiksdal, 
Gunn-Merete Innstrand, Sunniva Døsvik, Renata Sandvik, Karin Marie Hansen, 
Camilla Valvik. 

 
 

 
 
 



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 
Vi kommer etterhvert til å bruke Visma flyt som kommunikasjonskanal. Dette er ikke helt klart 
enda, mer informasjon kommer etter hvert. Dersom eleven ikke kommer på skolen en dag må 
dere varsle oss senest kl. 08.30 (Send SMS til kontaktlærer)  
Send oss en mail, SMS eller ring dersom det er noe dere lurer på.  
Tone er ikke på skolen på torsdager, da må henvendelser ang. elever på rød gruppe gå til Ina 
eller Hege. 
 

Uteskole blir på onsdager etter mat.  

Vi går ut uansett vær, og da må alle være både kledd og skodd riktig.  
Vi gir beskjed dersom elevene trenger tursekk.  
 
 

Olweus’ antimobbeprogram 
Botngård skole er en Olweusskole. Det betyr blant annet at vi skal ha jevnlige klassemøter der vi 
snakker med elevene om hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. Vi starter allerede nå den 
første uka. På fredag er første klassemøte, der tema er hvordan vi skal ha det på skolen, og hva vi 
kan gjøre for at alle skal ha det bra. 
 
Skolereglene mot mobbing er som følger: 

1. Vi skal ikke mobbe andre. 
2. Vi skal forsøke å hjelpe andre elever som blir mobbet. 
3. Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene. 
4. Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen lærer) 

og de hjemme. 
Vi ber også om at dere foreldre/foresatte varsler oss på skolen, dersom dere får greie på noe vi 
bør vite om i denne sammenhengen. 
 

Skifteklær 

 
Alle elevene trenger støvler, regnklær, skifteklær og innesko. 
Merk alt med navn. 

Elevene kan ta med ei drikkeflaske som de kan ha på skolen. Merk med navn.  
 

Leselekser 

Vi ønsker at dere i løpet av første skoleuke finner ei bok som elevene skal ha leselekse i. De som 
ikke leser sjøl, blir lest for hjemme. Mer info om leseopplæringa kommer.  
 

Foreldremøte blir i løpet av de første ukene. Innkalling kommer. 

Ordensreglementet for skolen er sendt heim. Vi ber om at dere snakker med ungene om dette, 
signerer og sender tilbake til skolen i løpet av denne uka. 
Skolemelk bestilles påwww.skolelyst.no  
 
Hvis dere lurer på noe, er det bare å ta kontakt   
Vi gleder oss til å bli kjent med og jobbe med ungene deres! Ha ei fin uke! 
 
Hilsen alle voksne på 1. trinn. 

mailto:ina.olden@fosenskole.no
mailto:tone.haugan@fosenskole.no
mailto:hege.taarnesvik@fosenskole.no
http://www.minskole.no/botngardskole

