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Ukeplan uke: 48 Trinn: 1
Læringsmål for uka:

Norsk Jeg kan lyden til bokstaven h/H. Jeg kan skrive h/H.

Matematikk:
Jeg øver på å telle og skrive tallsymbolene fra 0-10.
Jeg øver på tallvenner og nabotall.
Jeg øver på addisjon med tall opp til 10.

Informasjon fra skole:

Engelsk:
Jeg øver på juleordene: star, candle, Christmas present, Christmas tree, 
Father Christmas.

Denne uka er det svømming på 
onsdag.

Det er uteskole på tirsdag. Viktig med 
varme klær, hodeplagg og 

votter. 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.

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

MÅNE:
Svømming

SOL:
Kunst og 
håndverk

Samling
Stasjoner

Samling
Norsk
Matte

10:30 – 11.00 Mat Mat Mat Mat Mat

11:00-11:45 STOREFRI

11:45-13:15

SOL
Gym i hallen

MÅNE

Naturfag

Uteskole

Stasjoner
Stasjoner

Boklån
Norsk

Vi lager vafler.



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

Matematikk:
Jobb minst 10 min 
på Salaby skole. Velg 
skoleveien 1-
2, matematikk,
mengder og størrelser.

Norsk lekseperm:
Ark 1

Norsk leksebok:
Øv deg på å skrive navnet til 
klassevenner og andre 
venner. Husk at det er alltid 
stor bokstav først i navn, men 
så er det viktig at du øver på 
de små bokstavene som vi 
har lært. Alle bør skrive minst 
10 navn.

Norsk lekseperm:
Ark 2 
Elevene får ulike leselekser. 
Dere foreldre må gjerne skrive 
en kommentar på 
«leseleksearket»– som: -for 
vanskelig, passe, for lett.

Og…husk å heie på de små, 
flinke leserne. ROS ROS ROS!

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

https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/mengder-og-storrelser
https://norlijunior.no/?boksok
https://norlijunior.no/?boksok
https://norlijunior.no/?boksok
https://norlijunior.no/?boksok
mailto:alva.varoy@elverum.kommune.no
mailto:lene.solberg@elverum.kommune.no

