
Ukeplan for 1. trinn- uke 47
Fag: Tema: Læringsmål:

Norsk Språkleker
Bokstavinnlæring: Vi lærer
bokstavene

Muntlig kompetanse:

Lesestrategi: Jeg kan lese det ikke lydrette
ordet: “det”/ “Det” med riktig uttale.

Engelsk The body Jeg kan navnet på ulike kroppsdeler på
engelsk.

Matematikk Tallene 1-10
Sortere/Ordne
Telle

Jeg kan sortere objekter på ulike måter
Jeg kan ordne tall i riktig rekkefølge (Lav til høy)
Jeg kan begrepene flest og færrest.
Jeg kan telle til 10, framover og bakover.
Jeg kan skrive tallene fra 1-10.

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 81 43 20,
Arbeidsrom 1. trinn:
51 81 43 31

Utviklingssamtaler: Høsten utviklingssamtaler blir i uke 48. Egen innkallelse
kommer i postmappen. Gi beskjed dersom dere bytter tider innbyrdes :)
Denne første utviklingssamtalen skal ikke elevene være med.

Vi minner om: Vi mangler ennå noen samtykkeskjema.
Vennligst fyll ut samtykkeskjema som du finner på hjemmesiden under
“søknad/skjema”.

Meldingsbok: Legges åpen i postpermen ved beskjed.

Lekser: Elevene får eget leksehefte hver uke. Husk å bla om til siste side. Signer
dette før det leveres til kontaktlærer på torsdag. Fint om dere venter med å
signere til arket er ferdig.
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Lekser:

Norsk Lese til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag

Bokstavboka:
Alle skal lese rød
stjerne side 88 og
89.

De som kan lese
litt, kan prøve gul
stjerne side 89 .

De som kan lese,
kan prøve blå
stjerne side 92

Bokstavboka:
Alle skal lese rød
stjerne side 88-89.

De som kan lese litt,
kan prøve halve gul
stjerne side 91.

De som kan lese,
kan prøve blå
stjerne side 92

Bokstavboka:
Alle skal lese rød
stjerne side 90.

De som kan lese litt,
kan prøve resten av
gul stjerne side 91.

De som kan lese,
kan prøve blå
stjerne side 92

Bokstavboka:
Alle skal lese rød
stjerne side 90

De som kan lese litt,
kan prøve gul stjerne
side 89 og 91.

De som kan lese,
kan prøve blå stjerne
side 92

Skrive Bokstavark:
Gjør ark om Jj.

Bokstavark:
Gjør ark om Pp.

Matematikk Leksehefte:
Gjør matteark

Timeplan

1 Rød Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15-09.15 Matte Engelsk Uteskole Matte Matte

09.15-09.35 Friminutt

09.35-10.35 Norsk Stasjoner Uteskole Norsk Norsk

10.35-10.55 Spising

10.55-11.25 Friminutt

11.25-12.25 Gym / KUH
Delt klasse

Stasjoner Norsk Stasjoner Musikk/
bibiotek

12.25.12.45 Friminutt

12.45-13.45 KRLE: Mitt
valg

Naturfag /
samfunnsfag

Stasjoner


