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         Ukeplan for 1B uke 42  
 
 

 
Læringsmål: 

Kan noe 

 

Kan godt 

 
Norsk: Jeg kan lydene til bokstavene  Yy, M, m  og G, g   

Matte: Jeg kan finne mengden til tallene 1, 2 og 3.   

Engelsk: Jeg kan si tre forskjellige farger på engelsk.   

Sosialt: Jeg hilser og smiler til alle i gangene.   

Jeg har god arbeidsro når jeg jobber.   

 
  

Dag På skolen I lekse 

Mandag  
 

Samling 
Ukeplan, ukas mål, lekser. 
Norsk: Ukas dikt og repetisjon. 
Uteskole: Trafikkregler 
Samfunnsfag: Trafikk. Refleks.  
K&H: Varme farger 

 

Tirsdag  
 

Samling 
Norsk: Ny lyd: Yy 
Matte: Dragonbox  

Besøk fra Den kulturelle skolesekken  

KRLE: Link til livet. Følelser.  

Lese i Zeppelin 1B s. 24-25 
sammen med en voksen. 
Gjør det øverste røde 
punktet. 

Onsdag  
 

Samling  
Norsk: Ny lyd: Mm 
Matte: Dragonbox 
Lek 
Engelsk: Colours. 

Les i Zeppelin 1B s. 30-32. 
Gjør det røde punktet.  

Torsdag  
 

Musikk 
Bibliotek 
Norsk: Ny lyd Gg 
Lek og spill 

Les i Zeppelin 1B s. 38-39. 
Gjør de to røde punktene. 

Fredag  Planleggingsdag! Sfo holder også stengt.  

 
Se informasjon på baksiden. 
 
Jeg har sett ukeplanen og innholdet i mappen:____________________________ 
 
 
 
 

http://www.minskole.no/fagerholt
mailto:ann.kristin.myren@kristiansand.kommune.no
mailto:kirsten.stangenes@kristiansand.kommune.no
http://www.csulb.edu/~ttravis/IC/graphics/arrow-right.jpg


 

www.minskole.no/fagerholt     
                                                                                           Tlf: 38 00 41 90 / Arb.rom: 38 01 96 51                       
ann.kristin.myren@kristiansand.kommune.no 

kirsten.stangenes@kristiansand.kommune.no                          Tlf: 38 00 41 90 / Arb.rom: 38 01 96 51                      
                                                                                 
 

 

 

 
 
Generelle beskjeder: 
 
På mandag har vi uteskole. Husk vedkubbe til de som vil grille og varme klær! 
  
Fredag 18.oktober er det planleggingsdag for skole og Sfo. 
 
DKS: Tirsdag får vi besøk fra den kulturelle skolesekken.  
Kunstneren Tori Wrånes vil skape en ny standard, hvor alle aksepteres som de er. De siste 
årene har trollet vært en tilbakevendende figur i hennes kunst. Som hun ser det er vi alle 
troll. Med det mener hun at mennesker er komplekse og har for vane å vise frem sine gode 
sider, mens troll-jeget bare kommer frem i mørket. Kunstneren mener at vi bør vise trollet i 
oss og slutte å bekymre oss for å sprekke i solen. 
 
Refleksvest: Nå begynner det å bli veldig mørkt når elevene går til skolen. Barna er det 
kjæreste dere har og vi oppfordrer alle foreldre til å ta på elevene refleksvest når de går til 
skolen. Alle elevene vil få utdelt en vest på skolen.  
  
Høflighetsregler: Elevrådet på skolen har blitt enige om at vi skal jobbe med å være høflige 
mot hverandre. Hver uke er det en ny regel som alle klassene skal jobbe med. Denne 
regelen vil stå som sosialt mål på ukeplanen. 
 
Fag: 

Engelsk: Vi jobber med fargene red, green, blue, yellow. 

 
Ukas mål:  
 
Matematikk: Snakk gjerne med barna om hvor mange enere de trenger for å lage 1, 2 og 3 
 
Engelsk: Øv gjerne på forskjellige farger på engelsk hjemme. 
 
 
Med vennlig hilsen fra de voksne i 1B  

 

UKAS DIKT:                              

HEI OG HUSK OG HIPP OG HOPP! 

SE, HER HUSKER TIPP OG TOPP! 

INGEN ER PÅ SAMME STED. 

TOPP GÅR OPP NÅR TIPP GÅR NED.  
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