
Ukeplan for 1. trinn- uke 6
Fag: Tema: Læringsmål:

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

Jeg kan noen kjennetegn på dikt og regler
Lesestrategi: Jeg kan lese de høyfrekvente ordene: “han”
og “hun” med riktig uttale.

Engelsk My classroom What can you find in a classroom?

Matematikk Tallene 10-20 Jeg forstår hva som er enerplass og tierplass i tallene
Jeg kan telle forlengs og baklengs til 20.

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

Uteskole: Viktig at elevene har gode klær til å være ute i på uteskole og i friminutt.

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.

Lesing: “BO”: Se godt på bildet. Hva tror du teksten handler om? O står for
overskrift. Forteller overskriften noe mer? Still gjerne disse spørsmålene før dere
starter på selve teksten og få til en samtale rundt tekstens innhold.

● Ny lesebok - Zeppelin 1B: Det blir leselekse i denne boka. Boka kan ligge
hjemme.

● Småbøker: Det er viktig at boken leses flere ganger der målet er å oppnå
leseflyt. Meld fra dersom nivået på boka er for lett eller vanskelig. 1 blå:
Bøkene byttes på skolen hver torsdag, 1 gul: Bøkene byttes på skolen hver
mandag. 1 rød: Bøkene byttes på skolen hver tirsdag. Småbøker skal alltid
ligge i postpermen.

Informasjon fra helsesykepleier: Hei, vi ser at det kan være fint å minne dere foresatte
litt om skolens anbefalinger når det gjelder nistepakken. Viser til info helsesykepleier tidligere
har lagt ut (vis/gjengi fra slide). Vi ønsker å bidra til at barna får sunne vaner og ikke minst
opprettholder konsentrasjon og lærelyst gjennom skoledagen. Det er derfor ikke ønskelig at
barna medbringer saft, juice, kake/bolle/muffins/loff eller liknende. Dersom ditt barn skulle ha
særskilte behov, vennligst avklar dette med helsesykepleier/kontaktlærer.
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Lekser uke 6:

Norsk Lese til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag

Zeppelin lesebok:
Les side 15 (rød stjerne)
Les side 16 (gul stjerne)
Les side 17 (blå stjerne)
Nb! Husk at du skal velge ditt
nivå på leseleksa.

Småbøker: Les i
den lille boka di.

Zeppelin
lesebok:
Les side 15
Les side 16
Les side 17

Småbøker: Les i
den lille boka di.

Zeppelin
lesebok:
Les side 15
Les side 16
Les side 17

Småbøker: Les i
den lille boka di.

Småbøker:
Les i den nye lille
boka di.

Les:
han:
Han er snill.
hun:
Hun er snill.

Skrive Leksehefte:
Gjør oppgavene til
norskark.

(Vi fokuserer på
bokstavenes plassering i
bokstavhus og mellomrom!)

Matematikk 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


