
Arbeidsplan 1. trinn uke 44 

Fag Tema Læringsmål 
Norsk Bokstavinnlæring: 

Bokstavene v og j  

Jeg vet hvordan bokstaven v og j skrives og 
hvordan lyden høres ut.  
Jeg kan dele opp ord i stavelser. 

Engelsk Colours  Jeg kan si fargene: red, blue, yellow, orange, 
brown, black, white, pink, purple, grey, green,  
Vi lærer regler og sanger. 

Matematikk Tallene 4-6 

Symbolene + og =  

Jeg kjenner tallene 4-6.  
Jeg kan koble tallmengde til tallsymbol. Jeg kan 
skrive tallene 4, 5 og 6.  
Jeg kan tallvennene til 4, 5 og 6. 

 

Post 

Kontaktlærere: 
Silje Sigvaldsen 1 gul: silje.sigvaldsen@stavangerskolen.no 
Tlf: 975 32 404 
 
Faglærere og spesialpedagoger: 
Sigrid C. Saxegaard: sigrid.caroline.saxegaard@stavangerskolen.no 

Karoline Knudsen: karoline.knudsen@stavangerskolen.no 
Kristina Isene Røys: kristina.isene.roys@stavangerskolen.no 
Malin Kuhlmann: malin.kuhlmann@stavangerskolen.no 

 
Skolens nettside: www.minskole.no/gausel 

Telefon: Gausel skole: 51 81 43 20, Arbeidsrom 1. trinn: 51 81 43 31 

Informasjon 

 
Ny elev:  
Det begynner en ny gutt i 1 gul på mandag. Det blir kjekt. 
Det kommer oppdatert klasseliste og «vennegruppeliste» i løpet av uken. Vennegruppene blir ikke 
endret på annet en at den nye eleven blir med i en av de eksisterende gruppene.   
 
Skifteklær: Det begynner å bli kaldere ute så vi minner om lue, votter og varme klær.  
Det er også lurt å ha en ekstra bukse og sokker i dette regnværet.  
 
Smitteverntiltak: Vi minner om at foreldre kan følge elever til skolen, men vi ber om at dere ikke 
blir værende igjen i skolegården etter at eleven er levert.  
 
Korona: Husk å sjekke hjemmesiden for oppdaterte retningslinjer 
https://www.minskole.no/gausel/artikkel/305855 

 

ORDBANKORD: Flott hvis dere kan snakke sammen hjemme om hva disse ordene betyr. 
                              Plast i havet, forurensning, ta vare på jorda,  
Ta kontakt hvis dere har spørsmål. Vi er her for dere :) 
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LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag 
Til 
fredag 

NORSK

 

Skrive 
  

Gjør ferdig norsk i leksehefte.  
 

Lese Leseark nr 
24 
Les 3 
ganger  

Leseark nr 
24 
Les 3 
ganger 

Leseark nr 24 
Les 3 ganger 

 

 

MATEMATIKK

  

  
Gjør ferdig matematikk i 
leksehefte. 

 

HUSK: Leksehefte leveres på torsdag. 

 

 

1 gul  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.15-
09.15 

Norsk Norsk- 
stasjoner 

Norsk  Norskstasjoner Matematikkstasjoner 

09.15-
09.35 

Friminutt 

09.35-
10.35 

Kroppsøving Norsk- 
stasjoner 

Matematikk Norskstasjoner Matematikkstasjoner 

10.35-
10.55 

Spising 

10.55-
11.25 

Friminutt 

11.25-
12.25 

Samfunnsfag Matematikk Kunst og 
håndverk 

Uteskole KRLE/Mitt valg 

12.25-
12.45 

Friminutt 

12.45-
13.45 

Matematikk 
 

Engelsk Uteskole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


