
1. trinn  UKEPLAN UKE 16 

   

 

 
Mandag 17. april 
Klare og innrette deg 

 

Tirsdag 18. april 
Klare og innrette deg 

  

Onsdag 19.april 
Klare og innrette deg 

Torsdag 20.april 
Klare og innrette deg 

 

Fredag 21.april 
Klare og innrette deg 

 

1.time 

08.45-09.30 

Tema: Barn før i tiden 

s.100-105 i «refleks». Skriv 

5 spørsmål dere vil stille 

en eldre person om 

deres barndom. Voksen 

skriver tavla. Barna 

skriver etter. 

Norsk: vi øver på lesing 

av ordene som blir 

leksa. Så: diktat samme 

ord. Så les og tegn og 

les og finn oppgaver. 

 

Programmering Bee 

Boots. Beate gir 

kommandoer og du 

utfører. 

Kunst og handverk: 

Beate bestemmer hva. 

 

Norsk Merete: Repetere 

bokstaver og sette 

sammen til ord. 
Turdag i marka. 

Regntøy og 

støvler 

nødvendig. 

Ord-jakt 

2.time 

09.30-10.00 

10.00-10.30 MAT MAT MAT MAT 

3.time 

10.30-11.00 

Regning: Riktig 

rekkefølge. s. 54-55. 

 
Gå i kultursal og lek 

felles leker. Beate 

bestemmer leker. 

 

Norsk Merete: Repetere 

bokstaver og sette 

sammen til ord 

Norsk Merete: Øve 

lesing og skriving på 

salaby 

 

11.00-12.05 UTETID UTETID UTETID UTETID UTETID 

4.time 

12.05-12.50 

KRLE med Merete: 

Jødedommen 

Regning. Vi er roboter. 

Manuell 

programmering. S. 56-

57 

Norsk Merete: Øve 

lesing og skriving på 

salaby 

Regning: s. 58 og 59 

 

Avslutning for Beate og 

Helene 

12.50-13.05 

SFO/Hjem 
Svømming kun for 

1.klasse alene i dag.  
SFO/Hjem SFO/Hjem 

SFO/Hjem 

 

God helg!  

5.time 

13.05-13.50 

6.time 

13.50- 14.35 

Ukas 

fokus 

Ukas 

lekse 

Mandag: 1. kl: sjekk sammen med ditt barn at s.54-55 er gjort ferdig. Øv på alle bokstavlyder ark. Voksen pek. Barn si lyd. 

               

Tirsdag: 1.kl: les 3 ganger på alle ordene på arket vedlagt, 3 ganger er viktig for å automatisere lesingen. 

 

Onsdag: 1.kl: finn appen for Bee Bots på ipaden. Tren  på appen i 10 minutter. Gjør noe hyggelig for en hjemme. 

Torsdag: 1.kl: Øve på bokstaver og trene på å huske bokstavene. Bruk samme ark som på mandag. 



   

 

   

 

INFO: 

På foreldremøtet var kun 2 av 5 barn representert. Dette er en viktig arena for samarbeid skole-hjem og vi tok opp viktige saker: 

 

Vi bragte bl.a opp at elevgruppa har vist negativ atferd over en tid. Type disiplinvansker i skole og sfo. Som: opponering, ikke 

høre etter, snakke usant, herme etter voksne, gjemme andres eiendeler, forlate undervisning og gjemme seg i skap og toalett. Alt 

slikt blir fra nå meldt hjem om daglig og vi forventer at det følges opp med passende konsekvenser. Og dere alle har fått beskjed 

om at et barn utsettes for mobbing. Og at dette må stoppe.  

 

Beate har siste uke i klassen nå på fredag. Om ikke lang tid skal hun starte i ny jobb. Vi takker henne for GOD jobb i klassen <3 

Tanja jobber per nå kun 20 prs og ledelsen jobber med løsninger for hvordan løse lærer ressurs i klassen.  

 

Neste uke og senest innen 5.mai skal ditt barn ha en kartlegging av lesing og regning. For å se om det følger ønsket utvikling. Og 

for å se hvem som kan trenge ekstra innsats og trening. Testen er digital og oppleves som morsom for elevene. Det er svært få av 

dem som er lesere enda, ser vi. De er for utrygge på koplingen av bokstav og bokstavlyd (kan ikke alle bokstavene) og da blir 

lesing av små ord og etter hvert setninger vanskelig. Derfor: øv, øv, øv. Pek på bokstav og be ditt barn si lyden. 

 

 

Vi ber dere følge opp eget barns garderobe. Kom innom som dere gjorde i barnehagen. Ta med hjem skitne klær. Ta med 

nødvendig klær til skolen. Og: navne-merk alle klær/skotøy. 

 

KONTAKT: 

Tanja Skjervheim   

E-post: tanja.skjervheim@dyroy.kommune.no 

Beate.rasmussen@gmail.com  

Merete.higraff@dyroy.kommune.no 
 

Klassetelefonen: 458 32 124 (brukes av 1.klasse nå) 

 

 

Hjemmeside: www.elvetun.net 

 

Ukens 

mål 

Regning. lær deg + sorter begrepene: først og sist, forover og bakover. Gjerne også: venstre og høyre.                        

Norsk: 1.klasse: bruk alle bokstavene og les og forstå enkle lydrette ord.                    

 
I klasserommet skal du akseptere at lærer er de som skal prate når dagen starter. Og gi info om dagen.  
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