
o Ukeplan uke: 38 Trinn: 1

Læringsmål for uka:

Norsk Kunne lyden og formen til bokstaven – m/M.

Matematikk:
Jeg kan se og telle at det er like mange, flere eller færre av noe.
Jeg kan kjenne igjen og beskrive de fire geometriske figurene: trekant, sirkel, kvadrat og rektangel.

Informasjon fra skole:

Engelsk:
Jeg øver på å lære tallene 1-10.
Jeg øver på å si «My name is...». Denne uka øver vi på bokstaven 

m/M. 

På mandag får elevene med seg 
læringsbrettet og lader hjem. 
Læringsbrettet skal ligge i sekken 
hver dag! (men onsdag denne uka kan 
læringsbrettet bli  hjemme).

I løpet av uka gjennomfører vi 
elevsamtaler (en liten samtale med 

hver enkelt elev med fokus på trivsel og 
litt om fag).

Onsdag skal vi på kurs. Vanja og 
Jørn blir vikarer. 

Tidspunkt for utviklingssamtaler 
er lagt i sekkene.

Hilsen  Alva og Lene

Sosialt: Jeg kan holde orden på plassen min. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-10:00
Samling
Norsk
Matte

Samling
Norsk
Matte

Samling
Uteskole

Samling
Norsk
Matte

Samling
Stasjoner

10:00-10:15 FRIMINUTT

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

11:00-11:45 STOREFRI

11:45-13:15
Elevsamtaler

Leke ute
Elevsamtaler

Engelsk
Uteskole

Stasjoner
Boklån, 

elevene får 
låne en bok

SOL:
Kunst og håndverk

MÅNE:
svømming



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

Jobb på Multi Smart 
Øving i 10 min.

Norsk i gul perm:
Gjør ark 1 (husk fokus på 
lyden til bokstavene).

Nå kan vi lese og skrive mange 
ord med de bokstavene vi har lært
– s i l o r e m 

Jobb på Multi Smart 
Øving i 10 min.

Husk å ta med boka som du 
lånte forrige torsdag.
(lånebøkene skal ikke ligge i 
sekken hele uka)

Norsk i gul perm:
Gjør ark 2

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.varoy@elverum.kommune.no
E-post: Lene: lene.solberg@elverum.kommune.no Lillemoen skole: 62435860
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