
Ukeplan for 1B, uke 15
Læringsmål

Orden og Sosialt mål
Jeg kan arbeide stille.
Jeg kan være en god venn.

Lese og skrive:
Jeg kan si bokstavene i
alfabetet i riktig rekkefølge.

Engelsk:
Jeg kan si: My favorite
animal is…

Regning:
Jeg kan finne riktig tall i
tallrekkefølge.

Ukelekser
Lesing Fabel Lesebok s.94-95 “Krysse veien”

Del gjerne opp teksten hvis behov.
Øv godt 3 ganger hver dag.

Skriving Skrivelekse i en egen bok “Lekser”
Her skal elevene skrive ordet så godt de kan riktig i bokstavhuset.
Skriv hvert ord 2 ganger inn i boka.

Regning https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/tallmonstre/finn-riktig-tallrekke
Gå inn på salaby.no

Info til hjemmet
Hei!

Håper alle har hatt noen fine feriedager.

Nå går vi våren i møte og vintertøy kan nok etterhvert tas med hjem og eventuell byttes ut
med regntøy🙂 Vi har ryddet i garderoben og dessverre måtte vi legge ned flere ting som
ingen gjenkjente.

Vi fortsetter med kartlegging, men denne gangen med matematikk. Vi velger å dele klassen
inn i 3 grupper fordi det var vanskelig for elevene å skjønne hvordan de skulle svare.
Samtidig viktig å følge med på at de faktisk svarer før de går videre.

Minner om at det ble sendt ut en melding i Visma angående at FAU skal arrangere
temamøte om nettvett 27.april kl.18-19.30 i gymsalen på Voiebyen skole.

Ha en fin uke!
Hilsen alle i 1B.

https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/tallmonstre/finn-riktig-tallrekke


Et godt sted å være. Her vil vi lære.

Timeplan
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-09.15 2. påskedag.

skole og sfo
stengt

NORSK

Velkommen
Gjennomgang av
ukeplan
Høre fra ferien

Frukt

TVERRFAGLIG
Kartlegging
gr 1 av 3

Leke på sfo
Frukt

TEMA
Naturfag
Endelig vår
Solaris s.39
Vi finner svar

Frukt

KRLE
Hellige hus
Store spørsmål
s. 60-69

Frukt

09.15-10.00 Vi leker i grupper Vi leker ute

10.15-11.15 Musikk Norsk
Vi leser “Reven
og lapskausgryta”

GYM
Grunnleggende
bevegelser
Hermegåsa

NORSK/
BIBLIOTEK

Vi bytter bøker

11.40-12.25 ENGELSK
Quest s.49
My favorite
animal.

Matematikk
Kartlegging gr 2
av 3

Matematikk
Kartlegging
gr 3 av 3

K&H
Vår

12.35-13.25 MATEMATIKK
Kap. 5 Tallene til
20.
Matemagisk s.
134-135
Skriv tallene som
mangler

Sluttid: 13.20 13.25 12.25 13.25 13.25

Kontaktinformasjon
Kontor 1B: Telefon: 90761318.
Skolens sentralbord: Telefon: 90795872 skolens hjemmeside: www.minskole.no/voiebyen
Helsesykepleier: Silje Seivaag Solberg Telfnr: 48034845 Mail: silje.seivaag.solberg@kristiansand.kommune.no
Mail: marita.frohaug@kristiansand.kommune.no

klara.anett.alfsen@kristiansand.kommune.no
Foreldrekontakter: Christina: 93233672 (Eric) og Antonette: 41334681 (Sofia)

http://www.minskole.no/voiebyen
mailto:silje.seivaag.solberg@kristiansand.kommune.no
mailto:marita.frohaug@kristiansand.kommune.no
mailto:klara.anett.alfsen@kristiansand.kommune.no

