
 

                 UKEPLAN    1. TRINN   2017/2018      UKE 36-37    
Tidspunkt Økt Mandag 04.09. Tirsdag 05.09. Onsdag 06.09. Torsdag 07.09. Fredag 08.09. 

 
8.50-10.30 

1 Samling 
Norsk 
Bokstaven Oo 

Samling 
Matematikk: 
Tall og mengder 
 

Samling 
Norsk 
Lese- og 
skrivetrening 

Samling  
  
Fra 10.00: 
Uteskole sammen 
med fadderne. 

Samling 
Matematikk: 
Tall og mengder 
 
 

2 

3 

4 

10.30-11.45  Mat/friminutt   

  
11.45-13.00 

5 Aktiviteter i 
grupper. 

Norsk 
Lese- og 
skrivetrening 

Lese- og 
skrivetrening 

Ta på gode sko og 
klær etter vær. 
Trenger ikke 
skolesaker, men 
en tursekk med 
nok mat og 
drikke. 

Skrivetrening 
 6 

7  
Helg 13.00-13.30  Mat/friminutt  

 
Mat/friminutt 

13.30-14.30 8 Skrivetrening Kunst og håndverk 

9 

Slutt  14.30 12.45 14.30 14.30 12.45 

 
Tidspunkt Økt Mandag 11.09. Tirsdag 12.09. Onsdag 13.09. Torsdag 14.09. Fredag 15.09. 

 
8.50-10.30 

1 Samling 
Norsk 
Bokstaven V v 

Samling 
Matematikk: 
Tall og mengder 
 

Samling 
Norsk 
Bokstaven E e 

Samling  
 
Fra 10.00: 
Uteskole sammen 
med fadderne. 
Ta på gode sko og 
klær etter vær. 
Trenger ikke 
skolesaker, men 
en tursekk med 
nok mat og 
drikke. 

Samling 
Olweus klassemøte 
  
Matematikk: 
Tall og mengder 
 

2 

3 

4 

10.30-11.45  Mat/friminutt   

  
11.45-13.00 

5 Aktiviteter i 
grupper. 

Norsk 
Lese- og 
skrivetrening 

Lese- og 
skrivetrening 

Skrivetrening 
 6 

7  
Helg 

13.00-13.30  Mat/friminutt  
 

Mat/friminutt  

13.30-14.30 8 Skrivetrening Kunst og håndverk  

9 

Slutt  14.30 12.45 14.30 14.30 12.45 

 
Lekser: 

Lesing og skriving Leksebok 2 leveres inn 14.09.  
Den trenger ikke ligge i sekken i mellomtiden. 

 Hver dag: 
Se, les eller få noen til å 
lese for deg i en valgfri 
bok i 15 min. 
 
 

Uke 36: 
Skriv bokstaven O tre ganger i lekseboka di. 
Tegn 3 ting som begynner på O,  
Hvis du kan: Skriv så mange ord som du klarer som begynner på O 
 
Uke 37: 
Skriv bokstaven V tre ganger i lekseboka di. 
Tegn 3 ting som begynner på V 
Hvis du kan: Skriv så mange ord som du klarer som begynner på V 

Matematikk Matemagisk s. 12, 13, 14, 15 
(Denne boka må ligge i sekken de dagene det står matematikk på 
ukeplanen.) 

 
 
 
 

Mål: Du skal kunne: 

- Lytte til høytlesing 
- Skille bokstavnavn og bokstavlyd, og skrive bokstavene s, i, l, o 

 

 
 



 
 
 
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 
 
 
Vi har kommet godt i gang på skolen, og vi har en flott gjeng med førsteklassinger.  
Den første perioden har vi blant annet brukt til å jobbe med å komme inn i en del rutiner; 
komme når det ringer, stille opp, vente på tur, finne plassen sin, henge opp egne klær, holde 
orden i egne saker, vise hensyn osv. Det er mye som skal på plass og øves på, og vi fortsetter 
selvsagt dette arbeidet.  
 
Uteskole i uke 36 og 37 flyttes fra onsdag til torsdag. Vi skal være sammen med fadderne i 5. 
trinn. 
 
Vi jobber med språklig bevissthet hver dag; rim, regler, sanger, stavelser. God språklig bevissthet 
gjør elevenes leseutvikling lettere. Vi snakker om språket, om ord, leker med rim og rytme, 
klapper stavelser osv. Snakk om språk hjemme også! 
Vi har jobbet med bokstavene s, i og l. Denne uka tar vi også med o, og vil jobbe med alle disse 
nå i denne perioden. Vi skiller mellom bokstavnavn og bokstavlyd, og det er bokstavlyden vi 
bruker når vi skal dra sammen lydene til ord.  
Det blir foreldremøte tirsdag 12.09. kl. 18.00-19.30.  Egen invitasjon kommer.  
 
Minner om at alle bør ha skifteklær på skolen. Regnklær, støvler og innesko er også kjekt å ha. Vi 
ber om at de som har sko som må knyttes, øver på dette hjemme. Vi hjelper selvsagt til der det 
trengs, men det er greit at alle er mest mulig selvstendige i garderoben. 
 
 
 
Hilsen Hege, Ina og Tone 
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