
UKEPLAN FOR 1. TRINN – uke 47 
 

Ta kontakt på tlf. 51670369 hvis dere lurer på noe. Hilsen Anne, Rita, Johanne og Linn 
anne.christin.owe@sandnes.kommune.no  rita.ravndal@sandnes.kommune.no  

johanne.michaelsen@sandnes.kommune.no  
linn.sletthei@sandnes.kommune.no  

 

 

Informasjon                                                                                                                                                                     
 Husk utviklingssamtalene denne uka.  

1A møtes i klasserommet. 1B møtes på mat- og helse rommet. 
 

                                                 

                                  
 

Dette arbeider vi med på skolen Læringsmål og egenvurdering

 
Norsk F Skriving:   

Jeg kan skrive liten og stor Ff og plassere dem riktig i 

bokstavhuset. 

 

Lesing: 

Jeg kan bokstaven f. 

Jeg vet at navnet er eff og lyden er fff. 

 

Regning:  
Jeg vet at for addisjon bruker vi regnetegnet +. 
Jeg kan telle til 50. 

Matte Sum. Verdien av en sum. Lukket, 
brukket linje. Hjørner og kanter. 

Engelsk I like jumping 
 

Tema Familie 
 

KRLE Sankta Lucia 

Sosial kompetanse:  
Jeg klarer å sitte fint og lytte når vi sitter i samling. 

Lekser uke 47  
Ukelekse Øv på læringsmåla. 

Til tirsdag 
21.november 

 Zeppelin 1b: Gjør side 4. 
 Ta med en ting som begynner på bokstaven F.  
 Lesebok a: Les side 42, 1 gang. (Teksten under tallet 3 er valgfri).   
 1A: Ta med biblioteksbøkene.  

Til onsdag  
22.november 

 Matte: Gjør arket i leksepermen. 
 Lesebok a: Les side 42, 2 ganger. (Teksten under tallet 3 er valgfri). 

Til torsdag  
23.november 

 Zeppelin 1b: Gjør side 5. 
 Lesebok a: Les side 43, 1 gang. (Teksten under tallet 3 er valgfri).  

Til fredag  
24.november 

 Multi 1 oppgavebok: Gjør side 67. Pass på at du skriver talla helt ned på linja. 
 Lesebok a: Les side 43, 2 ganger. (Teksten under tallet 3 er valgfri). 
 Øv på bokstavene til bokstavtest (s, i, l, o, r, e, m, a, n, u, å og f). 
 1B: Ta med biblioteksbøkene. 
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F er i fot,  

og i far og i fly.  

F er i flytårn, 

men ikke i by. 
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