
ARBEIDSPLAN  Karuss skole – tlf.  90 91 95 12 

 

Kontaktlærere: Christina Nyvoll tlf. 98 07 78 28 
                         Monica Havrevoll tlf. 98 62 50 75 
 
Mail: 
christina.nyvoll@kristiansand.kommune.no 
monica.havrevoll@kristiansand.kommune.no 
 

Tlf. til arbeidsrom for lærerne:: 90 91 95 12 

1. trinn Uke 20 
11.05 - 15.05  2020 

SOSIALT MÅL 
Jeg kan vaske hendene med 
såpe mens jeg teller til 20. 

INFORMASJON  
 
Nå er første klasse samlet til én kohort. Det nye er at vi alle skal være i 
klasserommet til 2. klasse. Alle har fått ny plass i garderoben og inne i 
klasserommet. Barna har sett hvor de skal sitte og er forberedt på dette. Vi 
fortsetter med fleksibel oppstart på morgenen(8.25-8.35) for å unngå mye venting 
ved håndvask. Vi minner om at foresatte ikke kommer inn i garderoben ved levering 
og henting.  
 
På fredag har vi vår egen 17.mai-feiring på skolen. Flott om barna tar med eget flagg. Vi ønsker å gå i eget 
1.klasse-tog, synge og rope 17. mai-rop. Vi forholder oss til smittevernreglene og holder avstand i toget.  
 
Vi ønsker alle en god uke. Hilsen Anne-Karin, Christina og Monica.  

 
TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
Økt 1 
08.30 - 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiser 
kl.10.30  
i klasserommet. 

Startoppgave 
(lesekorpset Æ) 
Morgensamling 

 
Norsk 

Leseboka 
s.114-115  

Veiledet lesing. 
Oppgave: Æ-ark 

 /høre lesing 
_______ 

 
Matte  

Tiere og 
enere-ark/ 
mattehefte 

Startoppgave 
(lille pluss) 

Morgensamling 
 

Norsk  
Repetisjon av 
bokstavene  

C, W, Q, Z og X 
https://www.lokus.
no/licensed/nye_z

eppelin1_elev 
/høre lesing 
_______ 

  
Matte  

Mattehefte 

 
       Uteskole 

 
 
 

Vi går tur inn 
mot  

Fiskåvann. 
 
 
 
 
 

Vi spiser på 
skolen. 

Startoppgave 
(lille pluss) 

Morgensamling 
 

Norsk 
Les og skriv-økt 

/høre lesing 
 

_______ 
 
 

Norsk 
Leseforståelse 

 

   Startoppgave 
(lille pluss) 

 Morgensamling 
 
         Matte  

Tiere og enere 
 

Vi har vår egen 
17.mai-feiring. 

 
    1. klassetog. 

  

Friminutt 
Kl. 11.-12.00 

     

Økt 2 
12.00 - 13.10 

       Uteskole 
Hentediktat med 

ord fra leksa 

      Uteskole/ 
bibliotek 

 

Kunst og 
håndverk 

17. mai-pynt 

Karusken Uteskole 
 

Ferdig: 12.45 
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1. trinn - Uke 20 
 

Fag Mål  Jobber med 
Norsk 

 

Jeg kan skrive, lese og 
lytte etter C, W, Q, Z 
og X. 
 
Jeg kan bruke BO-blikk 
før jeg leser. 
 
Jeg kan finne riktig ord 
til et bilde. (F.eks bilde 
av en bil og ordet “bil”) 

 Zeppelin lesebok 1a side 114 -115. 
Zeppelin arbeidsbok 
 
Lese med BO-blikk. B = bilde, O = overskrift 
Hva tror vi teksten handler om? 
Repetere bokstavene - store og små. 
https://www.lokus.no/licensed/nye_zeppelin1_elev 
Skrive ord: Lytte ut bokstavlydene i ord. 
Skrive setninger 
Koble ord og bilde 
Koble setning og bilde 

Matte 

 

Jeg vet at jeg kan 
veksle ti enere i en tier. 
 
 
 

 Multi 1b Tallene fra 0 til 20 
Vi leker butikk. 
Multi nettoppgaver 1b kapittel 9 
Multi smart øving 
Radius 1b 
 
Muntlig telling: Opp til 20 og ned igjen. 
Tell med to og to om gangen: 2, 4, 6 osv 
 

 
 
 
 

 

 Hjemmeoppgaver 
 

Norsk Matte 
 
Les: Zeppelin lesebok s.114-115. 
 
Gjør arket i leksepermen.  
 
Ekstra: Les i bøkene du har lånt på biblioteket. 
Les minst 15 minutter hver dag! 
 

 
Gjør arket i leksepermen.  
 
Jobb med Multi Smart øving i 30 minutter i 
løpet av uka.  
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