
  

   
 

Ukeplan 1.trinn uke 13 

Mandag 23.03.2020 Tirsdag 24.03.2020 Onsdag  
25.03.2020 

Torsdag 
26.03.2020 

Fredag 27.03.2020 

Økt 1: 

  

Gjør boka som ligger 
i Showbie-norsk. 

 
 

Økt 1:  

Gjør boka som ligger 

i Showbie-norsk. 

Økt 1:  

Gjør boka som ligger i 

Showbie-matte og jobb 

15 minutter på 

MultiSmartØving. 

Økt 1: 

 Gjør boka som 

ligger i Showbie-

naturfag. 

Økt 1:  

Jobb 15 minutter 

med 

MultismartØving. 

Gå inn på Salaby sin 
hovedside, bla ned til 
du kommer til «Om 
virus». Trykk på de 
oppgavene som 
ligger på 1-4 og gjør 
de sammen med en 
voksen (ikke den 
siste).  

Fysisk aktivitet:  

Gå ut og kast en tom 

flaske så langt du 

klarer. Mål med 

skritt hvor langt du 

kastet. 

Fysisk aktivitet: 

Hink 20 hopp på 

hvert bein. Tell høyt 

når du hopper. 

Fysisk aktivitet: 

Løp en runde rundt 

huset/blokka di.  

Det er selvfølgelig lov til 

å løpe flere runder. 

  Fysisk aktivitet: 

Ta 10 froskehopp. 

Tell høyt mens du 

hopper. 

Fysisk aktivitet:  

Få en voksen til å ta 

tiden på hvor lenge 

du klarer å stå i 

planken. 

Økt 2:  

Gjør boka som ligger 

i Showbie- matte. 

 

Økt 2:  

Gjør boka som ligger 

i Showbie- engelsk. 

 

Økt 2:  

Jobb 15 minutter i 

valgfri app som du har 

på læringsbrettet ditt. 

 

Økt 2: 

 Jobb 15 minutter 

med GG-appen.  

Skriv og tegn noe 

spennende du har 

gjort denne uken 

på et ark du har 

hjemme. Velg selv 

om du vil bruke 

setninger eller 

bare ord. 

Økt 2:  

Gå inn på Salaby 1-2 - 

musikk. Logg deg inn 

og trykk «karaoke» 

og velg deg minst to 

av sangene som 

ligger der. Syng høyt 

for noen i familien 

din. 



  

   
 

 

 

Informasjon til foresatte: 

Nå er vi ferdige med en annerledes uke med fjernundervisning. Denne uka gjør vi om litt på 

oppgavene og organiseringen. Bøkene i norsk og matte vil være tilpasset elevenes nivå og 

oppgavene vil deles ut dag for dag. 

Innlevering: Vi ønsker at elevene sender tilbake oppgavene i Showbie til oss hver dag innen 

kl.15.00. Husk å trykke stjerne og ferdig før en oppgave leveres.  

Whereby: Vi opplevde det som positivt å snakke med dere på telefonen og vi kommer til å 

fortsette med å ringe dere en gang i uka. I tillegg vil vi og resten av lærerne på skolen 

opprette noe som heter Whereby. Her kommer vi til å arrangere videomøter med elevene 

der vi kan se hverandre og snakke sammen. Det er kun 12 elever som synes på skjermen 

samtidig. Dere vil derfor få beskjed om hvilke elever som skal logge seg på til hvilken tid. 

Dette vil foregå kontaktgruppevis. 

Lesemester:Alle elevene har fått en ny app på læringsbrettet sitt som heter «Lesemester». 

Vi ønsker at denne skal brukes som leselekse hver dag. Elevene må logge seg inn med Feide-

brukeren sin. Hvis noen ikke husker sin bruker så er det bare å ta kontakt med oss. Trykk på 

bokhylle og velg en bok (nivådelte bøker). Når de har valgt seg en bok må de trykke på «les 

denne boka», slik at boka lastes ned. Vi anbefaler dere å gå inn på skolens hjemmeside å lese 

om denne nye appen. Det ligger et vedlegg om dette på forsiden under elever og foresatte 

(trykk dere inn på ukeplaner 1.trinn). 

Salaby: Når elevene skal logge seg inn på Salaby er det viktig at de logger seg inn med 

Gyldendal-bruker og IKKE Feide-brukeren sin. 

Brukernavn: amm6395 

Praktisk oppgave:    
 
I dag skal du hjelpe 
til med å dekke på 
bordet når dere 
spiser middag.  
 
Du skal også hjelpe 
til med å ta av 
bordet når dere er 
ferdige. 

Praktisk  
oppgave: 
 
Syng og gjør 
bevegelsene til 
“Hode, skulder, kne 
og tå” både på norsk 
og engelsk. 

Praktisk oppgave:   

Du skal gjøre følgende 

forsøk: Fyll en skål med 

vann og hell et lag med 

pepper oppi. Hell en 

dråpe Zalo i vannet. Hva 

skjer? 

Praktisk oppgave: 

I dag skal du hjelpe 

til med å lage 

middag. 

Kanskje du til og 

med får lov til å 

bestemme hva 

dere skal lage? 

 

Praktisk 
oppgave:  
 
Spill et spill med 
noen i familien din. 
 
Vask hendene dine 
slik du lærte tidligere 
i dag da du så på 
“Om virus” på Salaby. 

Leselekse:  
Lesemester 

Leselekse: 
 Lesemester 

Leselekse:      

Lesemester 

Leselekse: 

Lesemester 

Leselekse: 
Lesemester 



  

   
 

Passord: hus 

Matte: I matte vil det bli lagt ut to helt like bøker i Showbie. Den ene inneholder forklarende 

lydklipp hvor oppgavene blir forklart, mens den andre inneholder oppgavene som elevene 

skal gjøre. 

Alle elevene vil få en muntlig eller skriftlig tilbakemelding på sine arbeider i Showbie.  

Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på via mail, skolemelding eller telefon. 

Kontaktinformasjon kontaktlærere:  

1.1 Ragnhild Hoel Nielsen, ragnhild.nielsen@osloskolen.no (mobil: 91577707) 

1.2 Anja Andresen, anja.andresen@osloskolen.no (mobil:97152066) 

1.3 Madelen Lindmo Johannesen, madelen.johannesen@osloskolen.no (mobil:97780439) 

1.4 Simen Olsen, simen.olsen@osloskolen.no (mobil: 93236006) 

Spesialpedagog 1. trinn: Ane Rasmussen, ane.rasmussen@osloskolen.no 

Hilsen Simen, Ragnhild, Anja, Madelen, Ane, Tone, Marius, Yai og Kiran  
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