
Ukeplan for 1. trinn- uke 12
Fag: Tema: Læringsmål:

Norsk Dikt, rim og regler
Leseforståelse - BO (bilde og
overskrift)

Jeg vet forskjell på fakta og fiksjon.
Lesestrategi: Jeg kan lese de høyfrekvente ordene:
“med” og “og” med riktig uttale.

Engelsk The farm Learn about different animals on a farm

Matematikk Former og mønstre Repetisjon
Kunne tegne og beskrive former som trekant, firkant og sirkel.
Jeg kan sammenlikne og sortere former
Jeg kan kjenne igjen og beskrive mønster

Kontaktinfo Informasjon

Kontaktlærere:
Erle Espevik (1 blå):
erle.espevik@stavangerskolen.
no

Rita Stensen Bethuelsen (1
blå):
rita.stensen.bethuelsen@stava
ngerskolen.no

Tea Kristine Feed (1 gul):
tea.kristine.feed@stavangersk
olen.no

Renate Marie Lund (1 gul):
renate.marie.lund@stavangers
kolen.no

Tonje Urdal (1 rød):
tonje.urdal@stavangerskolen.n
o

Ingrid Kvalevaag (1 rød):
ingrid.kvalevag@stavangerskol
en.no

Skolens nettside:
www.minskole.no/gausel
(Husk å abonnere på denne og
klasse)
Telefon: Gausel skole:
51 91 26 26,
Arbeidsrom 1. trinn:
51 91 31 41

Utviklingssamtaler: Det blir utviklingssamtaler i uke 12 og 13. Innkalling er levert i
postpermen.

LL: Lekeledere starter opp med kjekke leker i midt friminuttet denne uken. Dette blir
gøy.

Headsett: Barna kan ta med eget headsett på skolen. De kan også låne av oss.

Leseprosjekt: I ukene 10-12 er det leseprosjekt. Vi leser faktabøker og tekster.

Uteskole: Viktig at elevene har gode klær til å være ute i på uteskole og i friminutt.
Fint at dere fyller på med skiftetøy i boksene (sokker, bukser m.m).

Gjenglemte klær: Gjenglemte klær er flyttet ned til gangen utenfor AULA (ved
helsesykepleier sitt kontor). Der er det tømming til fretex 4 ganger i året

Nytt telefonnummer: Nytt telefonnummer på 1. trinn sitt arbeidsrom er: 51 91 31 41.

Meldingsbok: Legges åpen i postpermen ved beskjed.

Mvh. alle oss på 1. trinn
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Lekser uke 11:

Norsk Les til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag

Zeppelin lesebok:
Les side 32-33
Les side 35
Les side 32-33 og 35

Småbøker: Les i
den lille boka di.

Zeppelin lesebok:
Les side 32-33
Les side 35
Les side 32-33 og 35

Småbøker: Les i
den lille boka di.

Zeppelin lesebok:
Les side 32-33
Les side 35
Les side 32-33 og 35

Småbøker: Les i den
lille boka di.

Zeppelin lesebok:
Les side 32-33
Les side 35
Les side 32-33 og 35

Småbøker:Les i den
nye lille boka di

Skriv Leksehefte:
Gjør oppgavene til
norskark.

(Fokus på plassering i
bokstavhus)

Matte Leksehefte:
Gjør matteark

Timeplan

1 Rød Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15-09.15 Matte Engelsk Norsk Matte Matte

09.15-09.35 Friminutt

09.35-10.35 Norsk Stasjoner Matte N-fag/ S-fag Norsk

10.35-10.55 Spising

10.55-11.25 Friminutt

11.25-12.25 Gym / KUH
Delt klasse

Stasjoner Uteskole Stasjoner Musikk/
bibliotek

12.25.12.45 Friminutt

12.45-13.45 KRLE: Mitt
valg

Uteskole Stasjoner


