
  

Ukeplan for 1. trinn uke 19 
Fag/tema  Mål  
Norsk  Jeg vet hva en setning er. Jeg kan følge skrivereglene mine.  

Matematikk  Jeg kan regne med noen tall fra 10-20. 

Engelsk   Jeg kan noen engelske fest-ord: birthday, balloon, cake, party 

Tema Vann i nærmiljøet. 

Verdier   Vennskap – Jeg er en god klassevenn. 

  
Tid  Mandag 9.5 Tirsdag 10.5 Onsdag 11.5 Torsdag 12.5 Fredag 13.5 

08.30-09.30  Tredeling 
Lesing 

Samling  
Tema  

Tredeling 
Regning 

Samling  
 

Konsert med 
Brasstastick på 

Folkvang. Vi går frem 
og tilbake. Vi spiser 
lunsj på lekeplassen 
ved Restvold etter 
konserten. Ta med 

mat, drikke, 
sitteunderlag og sko 

og klær til vær. 

Samling 

09.30-09.45  Friminutt Friminutt  Friminutt  Friminutt 

09.45-10.45  Tredeling 
Lesing 

Matte Hele skolen øver på 
å gå i 17.mai-tog 

Musikk 

10.45-11.35  Friminutt Spising/Friminutt  Spising/Friminutt  Spising/friminutt 

11.35-12.35  Bibliotek Musikk Musikk Fellessamling i 
Storstua 

12.35-12.45  Friminutt Friminutt  Friminutt  Friminutt 

12.45-13.30  Lekser Musikk Musikk Utelek  

  
 
Info:  

 
Beskjeder til lærer sendes gjennom appen «Visma min skole».  
Skolens nettside: https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/  
 

 

Hilsen de voksne på 1. trinn 

Ukelekse  Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Øv på sangene 
«Happy» og «Fått 
deg på hjernen» 
av Emma.  

Les 10 minutter i en valgfri bok i 
appen «Lesemester». Velg nivå 
grønn eller gul (mer 
utfordrende).  
Velg målform og med/uten lyd 
fra menyen øverst.  

Jobb minst 15 minutter med 
MatteMaraton på Kikora. 
Husk å registrere distanse 
hvis du har vært i aktivitet 
  

Øv på “Til Dovre 
faller” 
danseversjon. Du 
finner den på NRK 
Super. 

Norskark i 
leksepermen. Skriv 
minst tre setninger til 
bildet. 

 Minner om at biblioteksbøkene må være med på skolen når boka er ferdig lest. Det er flere som har 

mange bøker hjemme som må leveres. 

 Foreldremøte mandag 23.5 kl. 18-19.30 i Storstua. Invitasjon og saksliste kommer.  

 17.mai nærmer seg og vi skal gå i barnetog. Gi beskjed dersom ditt barn ikke skal gå i tog. Oppmøte ved 

fanen til Søbakken skole utenfor Elverum videregående skole klokka 09.45. Barnetoget starter klokka 

10.00. Du kan hente ditt barn etter nasjonalsangen er sunget ferdig på torget. Det er viktig at du sier ifra 

til kontaktlærer når du henter barnet ditt.  

NB! Det er lurt å gå i gode sko i toget. Sett navn på flagget.  

https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/

