
Mosterøy skole
Der kunnskap og trivsel gror

Uke 40 Plan for 1b
Ukedag: På skolen: Lekser:

Mandag
3. oktober

1. Norsk: Bokstav n og u
2. Matte: Sortering
3. Engelsk: Colours
4.-5. Uteskole i skogen
6. K&H: Bokstav Nn

Leselekse: s. 22 i leseboka. Alle må
lese nr. 1. De som klarer kan prøve seg
på nr. 2, evt. nr. 3.
Les minst 3 ganger.

Husk bokbind på leseboka.

Har du en tom dorull liggende? Send
den med til skolen.

Tirsdag
4. oktober

1. Matte: Sortering
2. Norsk: Bokstav n og u
3. Samfunnsfag: Hvem er jeg?
4. K&H: Høst
5. Leketime med 1a

Leselekse: s. 23 i leseboka. Alle må
lese nr. 1. De som klarer kan prøve seg
på nr. 2, evt. nr. 3.
Les minst 3 ganger.

Skrivelekse: s. 42 i arbeidsboka

Onsdag
5. oktober

1. Stasjoner
2. Stasjoner
3. Musikk: Sang og dans
4. Norsk: Bokstav n og u
5. Språkleker

Leselekse: s. 26 i leseboka. Alle må
lese nr. 1. De som klarer kan prøve seg
på nr. 2, evt. nr. 3.
Les minst 3 ganger.

Matte: s. 31 i matteboka

Torsdag
6. oktober

1. Flaskepost
2. Leketime med fadderne
3. Engelsk: Colours

Leselekse: s. 27 i leseboka. Alle må
lese nr. 1. De som klarer kan prøve seg
på nr. 2, evt. nr. 3.
Les minst 3 ganger.

Husk gymsko og drikkeflaske til i
morgen.

Fredag
7. oktober

1. Kroppsøving: Balltrening
2. Kroppsøving: Balltrening
3. Repetisjon av bokstaver
4. Bibliotek/lesetime
5. KRLE: Klassemiljø/venner



Informasjon:

Ukens mål:
Norsk: Elevene skal lære å skrive og å lese bokstav n og u. I tillegg skal elevene uttrykke
tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter.
Matte: Elevene skal lære å sortere og sammenligne, sortere i grupper og sortere i
rekkefølge. Vi lærer begrepene flest og færrest.
Engelsk: Elevene skal kunne spørre hvilken farge noe har ved å si: What colour is this?
Sosial kompetanse: Respekt: Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting og de
som bestemmer.

● De som vil kan betale inn 100 kr til klassekasse.
● Husk at smartklokker skal stå i skolemodus hvis de brukes på skolen.
● Elevene får nå låne med seg bok hjem hver fredag. De får kun låne med seg en om

gangen. Husk å sende den i retur når dere har lest den ut (maks 3 uker).
● Vi skal lage dorullpinnsvin, så det er fint om de som har kan sende med en tom dorull

eller to.

Fravær: Husk å gi beskjed dersom en elev må være hjemme fra skolen. Ring skolens administrasjon
(51720300) mellom 08.00-08.45. Dersom eleven er syk over flere dager vil vi ha beskjed hver dag.

God høstferie!

Hilsen Birgitte
birgitte.olsen@stavanger.kommune.no

mailto:birgitte.olsen@stavanger.kommune.no

