
Arbeidsplan for 1. trinn uke 39-40 
24. september – 5. oktober 2018 

uKEPLAN uke 39         
Klokka Økt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
8.50-
9.20 

1 
 

Samling 
Røris 

Språkleiker 

Samling 
Røris 

Språkleiker 

Samling 
Røris 

Språkleiker 

Samling 
Røris 

Språkleiker 

Samling 
Røris 

Språkleiker 9.20-
9.50 

2 

9.50- 
10.20 

3 Norsk 
Ny bokstav 

Matematikk 
 

Norsk 
Ny bokstav 

 

Matematikk 
 

Uteskolelogg 

10.20- 
10.50 

4 

10.50-
11.45 

   Mat / friminutt   

11.45-
12.15 

5 Norsk Matematikk Norsk UTESKOLE 
 

Husk mat/drikke og klær 
og fottøy etter været. 

Olweusmøte 

12.15-
12.45 

6 

12.45-
13.15 

7 Hjem/SFO kl. 12.45 Hjem/SFO kl. 12.45 
 

God helg☺ 13.15-
13.30 

 Mat/friminutt Mat/friminutt 

13.30- 
14.00 

8 Musikk Kunst og håndverk 

14.00- 
14.30 

9 

Slutt  14.30 12.45 14.30 14.30 12.45 

uKEPLAN uke 40
Klokka Økt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
8.50-
9.20 

1 
 

Samling 
Røris 

Språkleiker 

Samling 
Røris 

Språkleiker 

Samling 
Røris 

Språkleiker 

Samling 
Røris 

Språkleiker 

Samling 
Røris 

Språkleiker 9.20-
9.50 

2 

9.50- 
10.20 

3 Norsk 
Ny bokstav 

 

Matematikk 
 

Norsk 
Ny bokstav 

 

Matematikk 
 

Uteskolelogg 

 
10.20- 
10.50 

4 

10.50-
11.45 

   Mat / friminutt   

11.45-
12.15 

5 Norsk 
 

Matematikk 
 

Norsk 
 

UTESKOLE 
 

Husk mat/drikke og klær 
og fottøy etter været. 

Leik 

12.15-
12.45 

6 

12.45-
13.15 

7 Hjem/SFO kl. 12.45 Hjem/SFO kl. 12.45 
 

God helg☺ 13.15-
13.30 

 Mat/friminutt Mat/friminutt 

13.30- 
14.00 

8 Musikk Kunst og håndverk 

14.00- 
14.30 

9 

Slutt  14.30 12.45 14.30 14.30 12.45 

 

LÆRINGSMÅL  
 Jeg skal: 

Sosialt bli kjent med de andre elevene i 1. klasse 
bli kjent med lærerne og voksne på trinnet 
snakke om og øve på regler og rutiner i garderobene og klasserommet 
snakke om og praktisere skoleregler, klasseregler og Olweusregler 

Matematikk lære å lese tallene fra 1-10 
lære å telle forover og bakover i tallområdet fra 1-10 
lære om mengdene fra 1-10 
lære om tallrekka fra 1-10 
lære om tallinja fra 1-10 

Norsk lære bokstavene F, Å, B og U 
 

Hjemme 

LESING  
 

Les Gjør 
En voksen leser høyt for deg i 15 minutter, hver 
dag 

• Se lesebestilling i lesemappa.  

• Husk å skrive på lesekortet. 



informasjon 
Visma SMS: 

Ved fravær pga sykdom, eller beskjeder til oss, sendes det en SMS til alle kontaktlærerne sitt Visma-nummer før 

skolestart kl. 8.50. Meldinger sjekkes før skolestart og i utetida kl. 11.00. Kontaktlæreren skal svare på 

meldingen, får dere ikke svar, send meldingen på nytt. Vi opplever fra tid til annen forsinkelser i systemet. 

 

Anna: 19123 04194 0028 

Gro: 19123 04194 0001 

Marianne: 19123 04194 0034  

 

Permisjon 

Kontaktlærer kan gi permisjon fra skolen i inntil 5 skoledager. Søknader om permisjon kan da sendes til kontaktlæreren sitt 

Vismanummer. Rektor kan gi permisjon i inntil 10 skoledager. Da må dere søke gjennom skolens hjemmeside. Følg denne linken for 

mer informasjon om hvordan dette gjøres: https://www.minskole.no/botngardskole/Underside/6340 

 

Beskjeder til SFO/skolen 

Beskjeder som gjelder SFO må gis direkte til SFO, og beskjeder til oss gis direkte til oss og ikke via SFO. Beskjeder til oss sendes 

på Visma-numrene våre, se info over. 

 

Hvor skal elevene etter endt skoledag? 

Vi har laget oss lister over hvor elevene skal etter endt skoledag, ut fra den informasjonen vi ble gitt første skoledag. Er det noen 
endringer, må endringen meldes på Visma-SMS til kontaktlærer så tidlig som mulig på dagen det gjelder. Dersom vi ikke får beskjed 
fra dere om endringer, forholder vi oss til informasjonen dere har skrevet første skoledag.  
 
Lesemappe og beskjedmappe 
Lesemappa er ei blank plastmappe med strikk. Denne vil også bli brukt til beskjedmappe, da den fargede plastmappa som ble sendt 
hjem første skoledag, er litt slapp og blir liggende i en krøll nederst i sekken.  
Leseleksene ligger i lesemappa. Denne skal ligge i sekken hver dag. Sammen med lesebestillingen ligger det også et lesekort. Når 
leseleksa er gjort (høytlesning og ark) skal en voksen signere dette, hver dag.  
 
Garderoben 
Husk klær etter vær, og pass på at skifteklær blir sendt med tilbake når våte klær sendes hjem.  

 

Innesko 

Alle elevene må ha innesko. Fint om dere sender med innesko som sitter godt på foten, «løse» sko (f.eks. slipperser) har en tendens 

til å falle av i samling ☺ 

 

Skolemelk 

Bestiller dere på www.skolelyst.no . Dere finner 1. klasse om dere søker på «Toppen» når dere skal velge skole. Det står på 

bestillingen hvilken dato elevene vil motta melk på skolen. Fram til denne datoen, må elevene ha med seg egen drikke i drikkeflaske. 

Drikkeflasker skal oppbevares i egen lomme utenpå sekken, ikke oppi. Må merkes med navn. 

 

Drikkeflaske 

Mange av elevene blir tørste flere ganger i løpet av skoledagen, også utenom måltidene. Fint om alle elevene har med seg ei tom 
drikkeflaske merket med navn i lomma utenpå sekken, hver dag. 
 
Svømming og gym 
Timeplanen for gym og svømming er ikke helt på plass enda, men vi gir informasjon så snart vi vet mer.  
 
Fotografering 
Det blir fotografering for hele skolen i uke 39. 1. klasse skal ta gruppebilde på mandag og portrettbilder på onsdag. 
 
BlimE 
Fredag 21.september samlet hele skolen seg i Bjugnhallen for å danse årets BlimE-dans. Dansen ble filmet og sendt til Nrk Super. 
 

https://www.minskole.no/botngardskole/Underside/6340
http://www.skolelyst.no/


Lus 
Det er oppdaget lus på 1. trinn. Vi ber alle foreldre om å sjekke håret til ungene sine så raskt som mulig, og jevnlig en periode 
framover. På hjemmesiden til skolen kan dere lese mer om hodeluskampanjen som pågikk i begynnelsen av måneden; 
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/273-394fa6d8-3123-43a2-a4d9-cfd1943fa2b7.pdf  
 
Høstferie 
Uke 41 er det høstferie. Vi ønsker alle ei fin høstferieuke ☺ 
 
Tips til gode nettsteder: 
Flere fag: https://www.moava.org 
Norsk: www.ordriket.no  
Matematikk: https://www.matematikk.org  
Matematikk: http://podium.gyldendal.no/mno1-4  
Matematikk: http://grunntall.no  
Engelsk: http://stairs1-4.cappelendamm.no 
 
Her finner dere mange gode nettsider og oppgaver i ulike fag☺ …hvis dere vil☺ 
 

Hilsen lærerne i 1. klasse ☺ 

 

 

 

Kontaktinformasjon  

Søknad om permisjon  

 

skolens hjemmeside 

 

www.minskole.no/botngardskole 

 

Kontaktlærer Anna Ingolfsen Raanes Jobbtelefon: 950 31 725 

Visma-sms: 19123 04194 0028 

Anna.Ingolfsen@fosenskole.no 

 

Kontaktlærer 

 

 

 

Kontaktlærer 

Gro Altø 

 

 

 

Marianne Jøssund-Valsø 

Jobbtelefon: 996 07 467 

Visma-sms: 19123 04194 0001 

Gro.Alto@fosenskole.kommune.no 

 

Jobbtelefon: 957 32 114 

Visma-sms: 19123 04194 0034 

Marianne.Jossund-Valso@fosenskole.no 

 

https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/273-394fa6d8-3123-43a2-a4d9-cfd1943fa2b7.pdf
https://www.moava.org/
http://www.ordriket.no/
https://www.matematikk.org/
http://podium.gyldendal.no/mno1-4
http://grunntall.no/
http://stairs1-4.cappelendamm.no/
http://www.minskole.no/botngardskole
mailto:Anna.Ingolfsen@fosenskole.no
mailto:Gro.Alto@fosenskole.kommune.no

