
UKEPLAN  1. klasse uke: 5   

Navn: _____________________

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.30 – 
9.15

Oppstart
Norsk/Engelsk
(Chanette)

Oppstart
Norsk ilage 2.kl
(Mette + Cathrine)

Oppstart
Norsk ilage 2.kl
(Mette)

Oppstart
Norsk/engelsk
(Chanette)

1. klasse har
skolefri hver

fredag 

9.15 – 
10.00

Matte
(Chanette)

Norsk ilage 2.kl 
(Mette + Cathrine)

Musikk ilage 2.kl
(Chanette)

REKTORS TIME
(Chanette)

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt
10.15 
–
10.30

Norsk
(Chanette)

KRLE 
(Mette + Cathrine)

KRLE
(Mette)

Matte
(Chanette)

Ca 10.30 Mat Ca 10.30 Mat Ca 10.30 Mat Ca 10.30 Mat
11.30 
– 
12.15

Musikk ilage 2.kl 
(Chanette)

Matte ilage 2.kl 
(Mette + Cathrine)

SVØMMING og 
gym i Bøhallen,.

 Husk badehette, 
ekstra mat og 
drikkeflaske!

Norsk ilage 2.kl
(Chanette)

12.15 
–
13.00

Norsk ilage 2.kl
(Chanette)

Gym ilage 2.kl
(Mette + Cathrine)

Kunst & håndverk
(Chanette + 
Cathrine)

 Friminutt Friminutt
13.15 
– 
14.00

Skolen ferdig 
kl 13.00

Datatime 
(norsk, matte)
(Mette)

Kunst & håndverk
(Chanette + 
Cathrine)

Skolen ferdig
 kl 14.00

Skolen ferdig 
kl 14.00

Skolen ferdig 
kl 14.00

Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag
Norsk: gjør ei side i skriveboka 
om bokstaven æ/Æ. og les side
112 om bokstaven æ i ABC 
leseboka! Husk å bruke lyden 
til bokstavene, og trekk dem 
sammen slik at de danner 
ordene i teksten  Repeter tre 
ganger.

Norsk: gjør ei side i skriveboka 
om bokstaven p/P. og les side 
123 om bokstaven P  i ABC 
leseboka! Husk å bruke lyden 
til bokstavene, og trekk dem 
sammen slik at de danner 
ordene i teksten  Repeter tre 
ganger.
Matematikk: Gjør det vedlagte 
arket. 

Norsk: gjør ei side i skrieboka 
om bokstaven j/J. og les side 
126 om bokstaven H i ABC 
leseboka! Husk å bruke lyden 
til bokstavene, og trekk dem 
sammen slik at de danner 
ordene i teksten  Repeter tre 
ganger.

Beskjed hjem
Onsdag er det svømming igjen. Det fkk veldig bra sist! De trenger ikke med seg annet enn penal 
disse onsdagene. Har allerede satt opp tder  or  tviklingssamtaler ( ke 7), som ble sendt hjem 
 orrige mandag. H sk å sette av tden på din egne tmeplan! Bytt med hverandre om nødvendig. 
Send meg i så all en sms om hvem d  har bytta med! 



Mål for uka:
Norsk: - Jeg kan lese og trekke sammen lyder til små ord, med bokstaver vi har lært

Jeg husker hvordan bokstavene æ, p og j ser ut, og vet hvordan lydene 
uttales

Matematikk: - Jeg kan regne med bruk av addisjon (pluss)
Engelsk: - Jeg kan navnene på noen insekter: ladybug, snail og grashopper
Krle - Jeg vet hvordan en kristen dåp foregår, og jeg vet hva en salme er
Naturfag -

Samfunnsfag
:

-

Sosialt mål: - Jeg kan si unnskyld 

Jeg har kontaktlærertime onsdager klokka 08.30-09.15.. Nummeret til skolen er 76114391/ 392
Jeg kan også nås på mobil; 47382583. Ikke vær redd for å ta kontakt om det er noe du lurer på, 
også utenom kontaktlærertid. Du kan også sende sms, så svarer jeg når jeg kan.

Hvis du skal søke permisjon fra skolen, bruk meldingsboka. Skriv også i meldeboka om barnet har 
vært syk og dermed har vært borte fra skolen. Meldingsboka skal alltid ligge i beskjedmappa, og 
mappa skal alltid ligge i elevens sekk.

Hilsen Chanette 

  

 

 

  


