
o Ukeplan uke: 40 Trinn: 1

Læringsmål for uka:

Norsk Jeg kan skrive småord med de bokstavene vi har lært. 

Matematikk:
Jeg kan telle, bygge og dele opp mengder i tallområdet 0-6.
Jeg kan skrive disse tallsymbolene og plassere de på tallinja.

Informasjon fra skole:

Engelsk:
Jeg kan si "Hello, how are you? Nice to meet you!"
Jeg kan si hvilke farger jeg liker "I like..."

Torsdag skal vi delta på 
Vennskapsdag som elevrådet 
arrangerer. Elevene blir delt i grupper 
på tvers av trinn og er med på en 
rekke forskjellige aktiviteter. 

På fredag får elevene utdelt SALTO 
Elevbok/Lesebok. Vi ønsker at dere 
setter bok-papir på den i løpet av 
høstferien. Bruk gjerne litt tid til å 
lese/se i boka, mye spennende!

Etter høstferien deler vi ikke ut 
ukeplanen lenger. Dere finner den 
under elverum.kommune.no.

Husk å ha med fulladet læringsbrett 
hver dag.

Ha en riktig fin høstferie! 
Velkommen tilbake til skolen mandag 
11. oktober.

Hilsen  Alva og Lene 

Sosialt:
Jeg kan holde orden på plassen min.
Jeg tar med alle i leken.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-10:00
Samling
Norsk 
Matte

Samling
Norsk

Engelsk

Samling
Stasjoner

Vennskaps-dag
Samling

Fotografering

10:00-10:15 FRIMINUTT

10:15-11:00 Mat Mat Mat Mat Mat

11:00-11:45 STOREFRI

11:45-13:15
Norsk

Leke ute
Uteskole

Norsk
Matte

Det blir 
aktiviteter ute

og inne.

SOL
Kunst og håndverk

MÅNE
svømming



Lekseplan for 1.trinn
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Norsk Leksebok: skriv 
minst 5 småord med de 
bokstavene vi har lært   (s i 
l o r e m a)
Du kan gjerne skrive mange 
flere ord.

Logg inn på 
https://skole.salaby.no/1-2. 
Gå inn på Matematikk.
Velg Tall og Telling. 
Jobb i 10 min.

Norsk SALTO Arbeidsbok:
Du skal gjøre side 15.

(Har du lyst kan du også jobbe 
med disse sidene: 
6,7,8,9,10,11,12,13,14)

Logg inn 
på https://skole.salaby.no/1-2.
Gå inn på Matematikk.
Velg Tall og Telling.
Jobb i 10 min.

Gruppe MÅNE: Husk badetøy!

Les eller bli lest for i 
minst 10 min. Husk 
å registrere bøker på
norlijunior.no

Les eller bli lest for i 

minst 10 min. Husk 
å registrere bøker 
på norlijunior.no

Les eller bli lest for 

i minst 10 min. Husk 
å registrere bøker 
på norlijunior.no

Les eller bli lest for i minst 10 

min. Husk å registrere 
bøker på norlijunior.no

SOL: Trym, Marthea, Nellie Aurora, Maja, Mio, Tilde, Alberts, Ingrid, Tobias, Nils Olav, Lexuan, 
Evan

MÅNE: Filip, Theodor, Petter, Oline, Angelica, Patrick, Kåre, Johan, Emilie, Jessica, Emily, Paul 
Sebastian

E-post: Alva: alva.varoy2@elverum.kommune.no
E-post: Lene: lene.solberg@elverum.kommune.no Lillemoen skole: 62435860
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