
  

UKEPLAN FOR 1. TRINN UKE 50 

Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste.  

Mandag 09.12.2019 Tirsdag 10.12.2019 Onsdag 11.12.2019 Torsdag 12.12.2019 Fredag 13.12.2019 
08.30-13.15 08.30- 13.15 08.30- 13.15 08.30- 13.15 08.30- 13.15 

UTLEVERING AV 
LEKSER 

 

Lesing og skriving: 

Kk - lyden 

 

Juleverksted 

 

Juleverksted 

INNLEVERING AV 

LEKSEBOK 

 

Uteskole til 

Vesletjern. Vi 

tenner bål og det vil 

være mulighet for å 

tenne grille.   

INNLEVRING AV 

LESEMAPPE 

Vi går Lucia til alle 

basene. Fint om 

alle tar på seg 

hvite klær. Hvis 

noen har egne 

Lucialys, ta gjerne 

med disse.  

Regning: 

 Addisjon 

 

Bibliotek 

Engelsk: 

Christmas 

Opplæring i showbie 

Regning: 

 Addisjon 

. Gym: 

Utholdenhet 

God helg! 

AKS                          
 
Mat:   
Brødmat 
 
Skoleslutt: 
13:15 

 
Spising: 
13:20 

Leksetid:13.30-1400 
Utetid: 
13:30-14.30 

 
Inne aktiviteter: 
14:30-16:00 
  
  
Stenger 1700   

AKS                           
0730-0800: Frokost  

 
 

Skoleslutt: 

13:15 

Spising: 

13:20 

Leksetid:13.30-
1400 
 
Utetid: 

13:30-14:30 

Inne aktiviteter: 

14:30-16:00 

Innebandy for 
påmeldte (pulje 2) 
Stenger 1700  

AKS                          

 

0730-0800: Frokost  

 

 

Skoleslutt: 

13:15 

Spising: 

13:20 

Leksetid:13.30-
1400 
 

Utetid: 

13:30-14:30 
 
Inne aktiviteter: 
 
  14:30-16:00 
 Fiolin kurs for de 
som er påmeldt. 
(Pulje 2) 

AKS                          
 
0730-0800: Frokost  

 
 

 Skoleslutt: 

13:15 

Spising: 

13:20 

Utetid: 

13:30-14:30 

Inne aktiviteter: 

14:30-16:00 

Kreativ verksted 
og sanglede for 
påmeldte. 
Stenger 1700   

AKS  
 
0730-0800: Frokost 
       

 
Skoleslutt  
13:15 

 
Spising  
13:20-13:45 
 
Utetid  
13:45- 14:15 
 
Inne aktiviteter: 

14:30-16:00 
  
Tegning 

      Dans 
     Dansematter 
     Gymsal  
     Perling m.m.  

Konstuksjon 
Stenger 1700 



  

 

Ukas mål:  

Sosialt: Jeg kan gå fint på rekke i Lucia-toget.  

Lesing og skriving: Jeg kan skrive Kk og si bokstavlyden til bokstaven k. 

Engelsk: Jeg kan si noen juleord på engelsk. 

Regning: Jeg kan se en mengde. 

 

Ukas begreper: 

Advent: De fire siste ukene før jul, ventetid. 

Addisjon: Et annet ord for pluss. 

 

Informasjon til foresatte:  

 

Her ligger linken til Multi Smart Øving https://www.gyldendal.no/grs/Multi-Smart-OEving , logg på 

med egen feide bruker. Elevene skal jobbe 40 min i løpet av uken og det er en timer inne på siden 

som gir elevene muligheten til å se hvor mye tid det er igjen. Lærerne kan gå inn å se hvilke 

oppgaver og hvor lenge hver elev har jobbet i løpet av uken. Vi oppfordrer elevene til å jobbe 10 

minutter hver dag.  

 

Vi gjør noen endringer fredag etter storefri. Vi velger å bolklegge musikken slik at den 

gjennomføres en gang i måneden. Det blir derfor gym 3 ganger før vi har musikk hver 4. fredag. 

Dette gjøres for å bedre benytte ressursene på trinnet. Det vil allikevel bli fokus på musikk i både 

gym og andre fag. 

 

Vi trenger rene og tomme syltetøyglass/pastasausglass til juleverkstedet, fint om alle kan ta med 

ett hver. 

 

Det vil bli juleavslutning for elever og foreldre, mandag 16.desember klokken 08.00. Se egen 

invitasjon. 

 

Vi opplever at flere elever ikke har lyst til å gå på do på skolen på grunn av tilgrising på våre toaletter. 

Vi oppfordrer alle til å ta en prat med barnet sitt om do-rutiner. (Treffe nedi doskålen, skylle ned og 

vaske hender meg såpe.) 

 

Vi minner på at det ikke er lov å ha med leker og godteri på skolen! 

 

 

Stenger 1700   

https://www.gyldendal.no/grs/Multi-Smart-OEving


  

Elevene trenger joggesko til gymtimen. De trenger også skiftetøy på skolen. Husk å merke barnets 

utstyr med navn. Mat og drikke må de også ha med seg hver dag og kle seg etter været. 

 

Fint om alle har blyant, viskelær og farger i pennalet sitt hver dag. 

 

Alle elever skal kl. 08.30 stille opp i rekke ute. Ingen skal oppholde seg i garderoben eller inne i basen.  

 

Husk å sjekke blå postperm hver dag. Denne skal ligge i sekken hele tiden. 

 

Trinnkontakter 2019/2020: 

1.1 Hazar Haugen, hazar.haugen@outlook.com 

       Mette Lande, mette.lande@gmail.com 

1.2 Anne Marthe Ringerud, annemri@hotmail.com 

       Monika Magdalena Malarz, Monikamalarz00@gmail.com 

1.3 Shilan Ahmad, shilaan@hotmail.com 

       Kenneth Wang Pedersen, kenneth@wangpedersen.com 

1.4 June Henriksen, junehenriksen@hotmail.com 

       Tina Lauritzen Brodal, tina.l.brodal@gmail.com 

 

 

Kontaktinformasjon kontaktlærere:  

1.1 Ragnhild Hoel Nielsen, ragnhild.nielsen@osloskolen.no 

1.2 Anja Andresen, anja.andresen@osloskolen.no 

1.3 Madelen Lindmo Johannesen, madelen.johannesen@osloskolen.no 

1.4 Simen Olsen, simen.olsen@osloskolen.no 

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

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