
UKEPLAN FOR 1. TRINN – uke 46 
 

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                                                                                                                                                                     
 1B: Husk utviklingssamtalene denne uka. Vi møtes på mat- og helse rommet. 

Utviklingssamtalene for 1A begynner i uke 47. 
 Vi teller og teller på skolen. Husk å øve på dette hjemme også.  
 Fredag 17.november har skolen og SFO stengt pga planleggingsdag. 

Kaoset som potensielt kan skape farlige situasjoner for skolebarna på skoleveien, blir i overveiende grad skapt 
av foreldre som kjører barna sine til skolen og setter dem av så nær skolen som mulig.  Særlig nå når mørke og 
regn begrenser sikten, kan farlige situasjoner oppstå. Skolen har ikke et godt trafikkareale for sikker på og 
avstigning for barna. Da skolen ble bygget på begynnelsen av 60-tallet var det nok ingen som hadde fantasi nok 
til å se for seg at trafikken til skolen skulle bli noe problem. 

Det er selvsagt ikke mulig eller ønskelig å forby foresatte å kjøre barna sine til skolen, selv om Folkehelsa 
anbefaler at barna går til skolen. Men, det finnes alternativ til å stoppe rett utenfor skoledøra! Barna kan settes 
av trygt og godt ved Figgjohallen eller ved Figgjo stadion rett over på østsiden av veien. Det tar kanskje noen 
minutter ekstra, men det er en liten pris å betale for en tryggere skolevei for alle elevene ved Figgjo skole. 
Oppfordringen er: La barna gå til skolen! Om de kjøres, slipp dem ut av bilen på parkeringsplassen ved 
Figgjohallen eller på stadionområdet. Da blir skoleveien tryggere for alle elevene. 
 
Lykke til! Med vennlig hilsen fra rektor 

Dette arbeider vi med på skolen Læringsmål og egenvurdering

 
Norsk Å Skriving:   

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

bokstavhuset. 

 

Lesing: 

Jeg kan bokstaven å. 

Jeg vet at navnet er å og lyden er å. 

 

Regning:  
Jeg kan forklare forskjellen på en åpen og en lukket 
kurve. 
Jeg kan telle til 40. 

Matte Egenskaper ved åpen og lukket 
kurve. Regnetegnet + (pluss). 

Engelsk I like jumping 
 

Tema Her er jeg 
 

KRLE Sankta Lucia 

Sosial kompetanse:  
Jeg inviterer andre med i leken. 

Lekser uke 46  
Ukelekse Øv på læringsmåla. 

Til tirsdag 
14.november 

 Zeppelin 1b: Gjør side 8. 
 Ta med en ting som begynner på bokstaven Å.  
 Lesebok a: Les side 38, 1 gang. (Teksten under tallet 3 er valgfri).   
 Få underskrift på bokstavtesten. 
 1A: Ta med biblioteksbøkene.  

Til onsdag  
15.november 

 Multi 1 oppgavebok: Gjør side 64 og 65. Du kan sette kryss på myntene i stedet for 
å fargelegge dem. 

 Lesebok a: Les side 38, 2 gang. (Teksten under tallet 3 er valgfri). 

Til torsdag  
16.november 

 Zeppelin 1b: Gjør side 9 og 10. 
 Lesebok a: Les side 39, 2 ganger. (Teksten under tallet 3 er valgfri).  

Til fredag  
17.november 

Elevene har fri 
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Å er i åre,  

i åme og ål. 

Å er i båt,  

og i kåpe og bål. 
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