
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 21 
18.05 - 22.05  2020 

SOSIALT MÅL 
Jeg ser og lytter når andre 
snakker. 

INFORMASJON  
 
Det er godt å være sammen igjen! Vi organiserer så godt som mulig for smidige overganger ut og inn i 
forbindelse med håndvask- og avstandsreglene. Barna er tålmodige og flinke til å vente på tur. Fint hvis dere 
minner dem på at det fortsatt er viktig å holde avstand og å vaske hender - så drar vi i samme retning. 
Vi fortsetter med fleksibel oppstart på morgenen(8.25-8.35) for å unngå mye venting ved håndvask.  

 
★ Vi starter med nasjonal kartleggingsprøve i lesing denne uka, se ukeplanen under. 
★ Tur på onsdag: Vi skal ha uteskole langs Fiskåbekken. Ta gjerne på støvler og regnbukse, og sørg for å 

ha ekstra klær å skifte til på skolen. Vi spiser på tur, så fyll opp vannflaskene hjemme. Skolebøker kan bli 
igjen hjemme. 

 
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 
(matte) 

Morgensamling 
 

Norsk 
 diktat/gg/ 

ny leselekse 
 

_______ 
 

Matte  
Regnestrategier: 
Tell fra største tall 

(1+6) 

Startoppgave 
(matte) 

Morgensamling 
 

 Matte  
Regnestrategier: 
Tell én mer, én 

mindre og to mer, 
to mindre 
(+/-1, +/-2) 
/høre lesing 
_______ 

  
Engelsk 
big/small 

 
       Uteskole 

 
 

Vi går tur langs 
Fiskåbekken. 

.  
 

; 
 
Vi spiser på tur. 

 
FRI 

  
(skole og SFO) 

 
 
 
 
 
 

Kristi 
Himmelfartsdag 

   Startoppgave 
(matte) 

 Morgensamling 
 

Norsk 
kartlegging 
________ 

 Matte  
Regnestrategier: 

 Tell fra hel 
femmer(5+...), 

fingertall 
/høre lesing 

Friminutt 
Kl. 11 00.-12.00 

    

Økt 2 
12.00 - 13.10 

       Norsk 
Bibliotek/kort til 

Hege/Ipad 
 

     Kunst og  
       håndverk 
Vårblomster/høre 

leseleksa 
 

Norsk 
Kartlegging 

 

Uteskole 
 

Ferdig: 12.45 
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1. trinn - Uke 21 
 

Fag Mål  Jobber med 
Norsk 

 

Jeg kan si alfabetet. 
 
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  
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 kan forklare 
hvordan jeg tenker når 
jeg regner. 
 
Jeg kan skrive tallene 
opp til 20. 
 

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

Engelsk Jeg kan si ordene og 
vet hva de betyr: 
Big 
Small 

 Repetisjon: My body (sing, sit, jump, run, skip, hit, eye, 
foot, hand, head, leg, arm) 
Quest tavleressurs 
Big - stor 
Small - liten 

 
 
 
 

 

 Hjemmeoppgaver 
 

Norsk Matte Engelsk 
Les: Zeppelin Elevbok.  
Gul bok: s. 68-69. 
Rosa bok: s. 84-87.  
Les minst 15 minutter hver 
dag! 
 
Ekstra: Les i bøkene du har lånt 
på biblioteket. 
 
Vi samler nå inn Nye Zeppelin 
1A. 
 

 
Gjør arket i leksepermen.  
 
Gå inn på Radius regnemester.  
http://regnemester.cdu.no/index
.html 
Hjelp barna å velge de 
letteste(første) oppgavene i 
hver strategi. Jobb i minst 20 
minutter.  

 
Repetisjon: My body (sing, sit, 
jump, run, skip, hit, eye, foot, 
hand, head, leg, arm) 
 
Big - stor 
Small - liten 
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