
UKEPLAN      1. TRINN      2017/2018        UKE 49-50 
Tidspunkt Økt Mandag 04.12. Tirsdag 05.12. Onsdag 06.12. Torsdag 07.12. Fredag 08.12. 

 
8.50-10.30 

1 Samling 
Norsk 
Bokstaven H h 

Samling 
Matematikk 
  

Samling 
Norsk 
Lese- og 
skrivetrening 

Samling  
 
Kunst og 
håndverk 
 

Samling 
 
Matematikk 
  

2 

3 

4 

10.30-11.45  Mat/friminutt 

  
11.45-13.00 

5 Svømming: gr. 1 
Gym: gr. 2 
Engelsk: gr. 3 
Musikk: gr. 4 

Lese- og 
skrivetrening 
 
 

Juleaktiviteter Svømming: gr. 3 
Gym: gr. 4 
Engelsk: gr. 1 
Musikk: gr. 2 

Samling 
Matematikk 
  

6 

7   

13.00-13.30  Mat/friminutt  
 

Mat/friminutt 

13.30-14.30 8 Lese- og 
skrivetrening 

Juleaktiviteter Lese- og 
skrivetrening 9 

Slutt  14.30 12.45 14.30 14.30 12.45 

 
Tidspunkt Økt Mandag 11.12. Tirsdag 12.12. Onsdag 13.12. Torsdag 14.12. Fredag 15.12. 

 
8.50-10.30 

1 Samling 
Norsk 

Bokstaven D d 

Samling 
Matematikk 
  

Samling 
Norsk 
Lese- og 
skrivetrening 

Samling  
 
Kunst og 
håndverk 

Samling 
Olweus klassemøte 
Matematikk 
  

2 

3 

4 

10.30-11.45  Mat/friminutt  

  
11.45-13.00 

5 Svømming: gr. 2 
Gym: gr. 1 
Engelsk: gr. 4 
Musikk: gr. 3 

Lese- og 
skrivetrening 
 
 

Juleaktiviteter Svømming: gr. 4 
Gym: gr. 3 
Engelsk: gr. 2 
Musikk: gr. 1 

Lese- og 
skrivetrening 
 

6 

7  
Helg 13.00-13.30  Mat/friminutt  

 
                        Mat/friminutt 

    8 Lese- og 
skrivetrening 

Juleaktiviteter Lese- og 
skrivetrening 9 

Slutt  14.30 12.45 14.30 14.30 12.45 

Lekser: 

Lesing og skriving Leksebok 2 leveres inn 15.12.  
Den trenger ikke ligge i sekken i mellomtiden. 

 Hver dag: 
Leselekse; se i 
lesemappa. 
Øv på lydene til 
bokstavene vi har lært. 

Skriv så mange ord eller setninger som du klarer, som passer til bildene i 
lekseboka. Kryss av på skjemaet når du er ferdig.  
De som klarer å skrive med småbokstaver, gjør det. 

Matematikk Må: Matemagisk s. 66-73. 
Kan: Spill et terningspill med noen hjemme. Fortell i lekseboka hva 
dere spilte og hvordan det gikk. 

 
Mål: 

Du skal kunne: 

- skille bokstavnavn og bokstavlyd 

- skrive bokstavene h, d  

- trekke lyder sammen til ord 
- skrive tallene og kjenne mengdene opp til 10 
- bruke ordenstallene fra 1. til 10. 
- plassere tallene til 10 på tallinja 

 
 



Kontaktinformasjon: 
 
ina.olden@fosenskole.no        Tlf: 90 11 11 57   
tone.haugan@fosenskole.no       Tlf: 48 20 10 86    
hege.taarnesvik@fosenskole.no Tlf: 92 46 67 26   
   
Skolens hjemmeside: www.minskole.no/botngardskole 
 
Ina er sykmeldt ut året.  
Ta kontakt med Hege eller Tone hvis det er beskjeder som gjelder elever på blå gruppe. 
 
Fram mot jul blir det ikke vanlig uteskole, vi bruker tida til juleaktiviteter av ulikt slag.  
Vi skal synge «Vi tenner våre lykter» på avslutninga i Bjugnhallen den 22. desember. 
Da skal alle førsteklassingene bære hver sin lykt, som vi skal lage på skolen.  
Vi ber derfor alle om å sende med et lite syltetøyglass, vasket og med evt. etikett fjernet   
 
Vi registrerer at det er en del som ikke gjør leksene sine. Vi vil gjerne ha beskjed dersom 
leksene ikke blir gjort, slik at vi vet hvorfor.  
Vi ber dere skrive i lesemappa hvordan det går med leseleksa. 
 
Vi har nå startet på omvendt julekalender i regi av SOS-barnebyer, se hjemsendt info. Vi ser 
en filmsnutt hver dag (dagens kalenderluke), som viser noe av arbeidet som SOS-barnebyer 
gjør rundt om i verden, og vi møter noen barn som bor der.  
Vi trekker ut noen elever på trinnet hver dag, som får med seg et ark som klippes og limes til 
en konvolutt. Dere bestemmer selvsagt selv om/hvor mye penger som legges i konvolutten 
som sendes med på skolen. Alle pengene går uavkortet til SOS-barnebyer.  
 
Med ønske om en fredfull – og ikke alt for stressende – førjulstid. 
 
Hilsen Ina, Hege og Tone 
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