
Ukeplan for 1.trinn - uke 34
Fag Tema Læringsmål
Norsk Bokstaven i/I

Rim
Jeg kan lyden I/i.
Jeg kan skrive bokstaven I/i.
Jeg kan kjenne igjen bokstaven I/i i ord og tekst.

Matematikk Tall og telling Jeg kan telle frem og tilbake til 10.
Jeg kan finne rett mengde til tallbildene 1-10.

Engelsk Me and Myself I can say my name in English.
Sosialt Vennskapsuker Jeg kan spørre andre om de vil være med å leke.

Lekser til: Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
SALTO lesebok
Se på side 6 og 7.
Snakk om bildene og
tell hvor mange i-ord
du kan finne.

SALTO lesebok
Se på side 6 og 7.
Snakk om bildene og
tell hvor mange i-ord
du kan finne.

Regnbuebok
Se hva vi har gjort i
Regnbueboken og
snakk sammen om
den første skoleuken
vår.
OBS: Send boken
tilbake til skolen.

HUSK Legg bokbind på
Salto lesebok

Legg bokbind på
Salto lesebok

Ukens begrep:
Loddrett

Ukens regle:
Is er til å spise.

Is er til å stå på.

Is kan Lise spise.

Is kan Ivan gå på.
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Til hjemmet:
● Takk for fine oppstartsdager. Det blir lagt ut bilder fra oppstarten etter hvert.

● Mandager er uteskole. Vi går på tur i nærmiljøet. A og B går sammen. Det

samme gjør C og D.

Husk klær etter vær. Dette gjelder alle klasser. Ta med vanlig matboks og

drikkeflaske.

● Skiftetøy i garderoben. La klærne ligge i en pose med navn på.

● Foreldremøte tirsdag 13. september kl 18 i Gymsalen. Klassene møter i

klasserommene etterpå. Tidsramme til kl 20.

● Husk å legge bokbind på Salto lesebok. Skriv navnet på bokbindet.

● Bestilling av skolemelk. Gå inn på www.skolelyst.no og bestill til ditt barn.

Husk å sjekke oppstartsdato.

● Abonner på hjemmesiden.

● Jåtten skole er en papirfri skole. Denne ukeplanen sender vi med i

postpermen. Neste uke finner dere ukeplanen på følgende måte

○ Hjemmesiden til Jåtten skole: https://www.minskole.no/jaatten

○ Velg klasse

○ Høyre marg - ukeplaner

● Vennligst gi beskjed ved sykdom på mail. NB! Send mail til alle lærerne ved

sykdom (A/B og C/D) da vi ikke alltid er i klassen samtidig. Vi leser e-post

hver dag. Epost-adressene finner dere på hjemmesiden.

Ha en strålende uke.

Hilsen lærerne på 1.trinn.
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