
1. trinn  UKEPLAN UKE 19 

   

 

 
Mandag 8. mai 
Vær en super-venn 

 

Tirsdag 9.mai 
Vær en super-venn 

  

Onsdag 10.mai 
Vær en super-venn 

Torsdag 11.mai 
Vær en super-venn 

 

Fredag 12.mai 
Vær en super-venn 

 

1.time 

08.45-09.30 Prosjekt: 1.klasse setter 

verdensrekorder. Vi 

velger våre prosjekt.  Vil 

brukes i K-samling. 

Tanja forklarer «Mystisk 

elev» 

«Mystisk elev» 

Utedag med team-

building. Vi får 

morsomme oppdrag vi 

skal løse sammen. 

Samarbeid viktig. 

Go 1.klasse!!! 

 

 

MAT 

 
 

Kunst og Håndverk: 

17.mai dekorasjon til 

klasserommet og lærer 

om 17.mai:  
https://skole.salaby.no/

17-mai/1---4-trinn 

 

Norsk Merete: Repetere 

og øve på skriving og 

lesing 

“Salto1”+”Ordriket1” 

 

Tema: barn før og nå. 

Boka «Refleks» s. 106-

113. Legg vekt på s.113. 

Lag en 

spørreundersøkelse om 

barns oppgaver 

hjemme. Besøk en eldre 

klasse. Spør de      

2.time 

09.30-10.00 

10.00-10.30 MAT MAT MAT MAT 

3.time 

10.30-11.00 

Regning; 
https://skole.salaby.no/1-

2/matematikk/tall-og-

telling  

Regning: 
https://skole.salaby.no/1-

2/matematikk/mengder-

og-storrelser 

 

Norsk Merete: Vi skriver 

tekster. Skriveramme: 

Jeg kan…… Jeg kan…. 

Regning: vi spiller junior 

monopol sammen. 

11.00-12.05 UTETID UTETID UTETID UTETID UTETID 

4.time 

12.05-12.50 

KRLE: “Bibelhistorier om 

Moses og de ti bud” 

Skriveramme. Hva 

gjorde vi? Vi klarte å… 

Vi klarte å … vi klarte 

å……  Tegn og skriv til. 

Norsk Merete: Repetere 

og øve på skriving og 

lesing. 

“Salto1”+”Ordriket1” 

 

 

Prosjekt: 

Verdensrekorder. Vi 

jobber videre med eget 

prosjekt. Skrive i BC. 

 

 

 

Engelsk: Clothes.  

stairs. S.68-77. 

 

12.50-13.05 

SFO/Hjem 
Svømming dersom 

bassenget er i orden. 

(SFO/Hjem for 1.kl). 

2.klasse: Kunst og 

håndverk 
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: https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/tall-og-telling øv minst 15 minutt her. Bruk Feide pålogging. Vi 

sender den i visma. 

Tirsdag: 1.kl: https://skole.salaby.no/1-2/norsk/laer-a-lese/leserom-4/les-ordet Feide pålogging  
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INFO: 

De voksne forteller om bedre samspill i utetidene - HURRA. 

 

Tanja skal dele noe kalt «Mystisk elev» med klassen. Katrine kjører det på tirsdag. Et artig opplegg som elever elsker. Vil du se 

hvordan? https://www.youtube.com/watch?v=pVyl834evq8 For denne økta: si hyggelige ting til alle i klassen. Lære og gi andre 

skryt. 

 

Klassen er i ferd med å lage sin egen fane nå. Og på 17.mai blir den satt ut i mellabygget ved kjøkkenet. Så er det bare å lete 

etter den med et 1.tall på. Og den skal, ifølge Katrine, ha vårblomster på. Som er laget med laminert papir. På 17.mai her hos oss 

er det dere foreldre som organiserer at klassen får gå i tog. Først fra skolen. Og i 2 fine rekker er vanlig.  

 

Katrine og Mona har nå tilgang til Visma. Og kan selv nå skrive meldinger til dere, og dere kan skrive til dem. Men det er helt ok om 

dere bruker klassetelefonen i den daglige kontakt med skolen.  

 

Da går vi i gang med å sette verdensrekorder. Sjekk link: 

https://kids.guinnessworldrecords.com/?_ga=2.147710839.1560976856.1683146630-1005586865.1683146630  

 

Da har elevene vært gjennom kartlegging i regning og lesing. Resultat av disse testene skal dere få når de er klare. 

KONTAKT: 

Tanja Skjervheim   

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

Katrine.Johansen@dyroy.kommune.no  

Merete.higraff@dyroy.kommune.no  
 

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

 

 

Hjemmeside: www.elvetun.net 

 

Onsdag: 1.kl: https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/mengder-og-storrelser Bruk minst 15 minutter her. Feide pålogging. 

 

Torsdag: 1.kl https://skole.salaby.no/1-2/norsk/laer-a-lese/leserom-4/se-pa-bildet Feide pålogging. 

 

Ukens 

mål 

Regning. Vi trener mer med tall og tallforståelse til 20.                             
Engelsk: trousers, scarf, hat, dress, jacket, t-shirt, socks, shoes, jumper, cap. Learn the words. And tell about your clothes. 
Norsk: Bruk de bokstaver du har lært, og les og skriv ord og setninger.                    
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