
 
 
  

Ukas læringsmål 
 
Matte:  

• Jeg kan knytte tall og mengde til tallene 
11-20.  

• Jeg kan forme tallene 11-20. 

• Jeg kan lage tallvenner til tallene 11-20. 
 
Musikk  

• Jeg synger så fint jeg kan, når vi går i 
skoletoget 17. mai!  

 
Norsk 

• Jeg tar i bruk stor forbokstav og 
punktum når jeg skriver setninger.   

 

Lekse- og ukeplan for 1. trinn  UKE 20 

Ukas informasjon 
17. mai: Johnny og Åshild går med klassen i skoletoget, sammen 
med Monika (mamma til Selma) og en forelder til (som Monika har 
avtalt med).   
 
Elevene som skal gå i skoletoget møter utenfor Bunnpris senest    
kl. 09.45. Toget går kl. 10.00. Skoletoget går til fotballbanen på 
ungdomsskolen. Der samles vi i et fotballmål. Elevene får is, og 
umiddelbart etter dette hentes barna av sine foresatte.  
HUSK å gi beskjed til Åshild når du henter barnet! 
 
Dersom det er noen som ikke skal gå i skoletoget, ønsker vi at det 
gis beskjed til kontaktlærerne på mail. Vi ønsker også beskjed hvis 
det er noen barn som trenger å ha med en foresatt i toget.  
 
Husk å merke flagg med navn! Snakk med barnet deres i forkant 

om å ha respekt for flagget      . 
 
Ny elev: I 2. klasse begynner Liliana i klassen vår. Fram mot 
sommeren skal hun hospitere hos oss onsdager og torsdager. 
Første dagen til Liliana er onsdag 18. mai.  

Velkommen Liliana! 😊  

 
Sommerfest: Denne blir torsdag 2. juni kl. 17.30, ute i skolegården. 
Sett av datoen. Det kommer mer info når det nærmer seg. 
 
Tur: Det blir tur til fredag. Husk klær etter vær. Vi brenner ikke bål.  
 
Fravær: Ved sykdom, eller lignende, må vi ha beskjed innen 
klokken 08.00. Send mail til begge kontaktlærerne. 
 

Hjemmeside: www.torridalskole.no 
Telefon kontoret: 48 03 33 00 
 
E-post kontaktlærere: 
isabel.simonsen@kristiansand.kommune.no 
ashild.h.bildoy@kristiansand.kommune.no 
 

Ukeplanen 

Time Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 08.30-09.30 
Norsk 
17.mai 

 
17. mai! 

 
Vi møter ved 

Bunnpris 
senest 

kl. 9.45. 

Matematikk 
Tallvenner 

K&H 
Krabbesnøre 

Bibliotek 
Norsk 

Flaskeposten 

2 09.40-10.40 
Musikk 
17.mai 

Øve til 
bokstavfest 

 

K&H 
Krabbesnøre 

Bibliotek 

Tur 
 

3 11.20-12.20 
Norsk 

Vi skriver 

Øve til 
bokstavfest 

 

Øve til bokstavfest 

 

4 12.30-13.30 

Vi øver på å 
gå i tog med 
hele skolen 

 

 

Øve til bokstavfest 
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Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

 LEKSEFRI 
 

LEKSEFRI 
 

Musikk: 
Øv på sangene vi skal 
synge på bokstavfesten. 
Sangene ligger inne på 
Showbie -> Hjem -> 
Bokstavfest.  
 
Lesing:  
Øv på det du skal si på 
bokstavfesten.  
Ark med det du skal si 
ligger i rød mappe. 
 
Til foresatte:  
Husk å gi en kommentar i 

Flaskeposten        

LEKSEFRI 
 
 

 

Ekstra informasjon:  
 
Aktivitetsskole: Årets siste periode er Aktivitetsskole. Disse ukene har vi fokus på fysisk aktivitet, lek inne og 
ute, turer og å bruke uteområdet. Vi kommer til å ha balldag, friidrettsdag, aktivitetsdag m.m. 
 
Klassekontakt er Monika Monan (mor til Selma).  
Vara er Camilla Høigaard (mor til Helene).  
 
 

Bokstavfest-forestilling 
Minner om forestilling  

torsdag 19. mai kl. 17.30  
i gymsalen. Vi gleder oss! 

  
 

 
 
                                                                                                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ansvar for vennegrupper i mai: 

Gruppe 1:  

Gruppe 2:  

Gruppe 3: Silje 

Gruppe 4: Selma 

 
 

Hilsen de voksne på trinnet 
 

Johnny, Isabel og Åshild  


