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Ukeplan uke: 47 Trinn: 1
Læringsmål for uka:

Norsk Jeg kan lyden til bokstaven ø/Ø. Jeg kan skrive ø/Ø.

Matematikk:
Jeg øver på å telle og skrive tallsymbolene fra 0-9.
Jeg øver på tallvennene til 4, 5, 6, 7, 8 , 9 og 10 og nabotallene på tallinja.

Informasjon fra skole:

Engelsk:
Jeg kan forstå og bruke ordene jumping, swimming, cycling, playing football, running, skating, 
skiing.
Jeg kan si I like …

Elevene på gruppe MÅNE kan gjerne 
ha med gymsko til å bruke i hallen på 
mandag.

Det er uteskole på tirsdag denne uka. 
Viktig med varme klær, votter 
og hodeplagg. Sitteunderlag kan også 
være lurt.

Vi ønsker at alle tar med et 
syltetøyglass innen 3. desember 
(vasket og uten etikett). Vi skal bruke 
det i kunst og håndverk.

Vi ber om at alle setter bokpapir på 
SALTO-boka.

Ha med fulladet læringsbrett 
på skolen hver dag.

Riktig god skoleuke ønskes 
av Alva, Lene og Ina :)

Sosialt:
Jeg tar alle med i leken.
Jeg venter på min tur når jeg vil si noe.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-10:30
Samling 
Norsk 
Matte

Samling
Engelsk
Norsk

Samling
Stasjoner 

Samling 
Forestilling

Planleggingsdag

10:30 – 11.00 Mat Mat Mat Mat

11:00-11:45 STOREFRI

11:45-13:15

MÅNE
Gym i hallen

SOL
Naturfag

Vi spiser
matpakka ute

Uteskole Stasjoner
Stasjoner

Boklån



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

Norsk SALTO Elevbok:
Du skal lese en av tekstene på 
side 30 eller 31
Det er tre ulike nivåer (stjerne, 
måne og sol).
Velg sammen med en voksen 
hvilken av tekstene som passer 
deg.
Den teksten du velger skal du 
lese tre ganger.

Matematikk: Jobb minst 10 min 
på Multi Smart Øving.

Engelsk: Gå inn på "Skolestudio". 
Trykk på bjella (øverst til høyre) 
og spill brettspillet sammen med 
en voksen.

Norsk SALTO Elevbok:
Du skal lese en av tekstene på side 
38 eller 39
Det er tre ulike nivåer (stjerne, 
måne og sol).
Velg sammen med en voksen 
hvilken av tekstene som passer 
deg.
Den teksten du velger skal du lese 

tre ganger.

Husk elevfri på fredag!

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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