
 

 

 

Mandag 11.januar Tirsdag 12.januar Onsdag 13.januar Torsdag 14.januar Fredag 15.januar 
SAMLING 

 

NORSK 

Ny arbeidsbok og nye 

muligheter for øving av 

bokstavskriving 

 

 

NATURFAG 

Følelser – hvordan ser vi ut 

når vi er glad, sint, lei seg, 

redd, flau, sjalu. 

 

SAMLING  

 

TURDAG 

Husk klær etter vær, 

matpakke, drikke og 

sitteunderlag. 

Vi ser an vær før vi 

bestemmer mål for turen. 

Vi håper jo på snø eller is  

 

 
 

 

SAMLING 

 

MATTE Tiervenner 

 
 

KUNST OG HÅNDVERK 

Vi lager vinterbilde til 

vinterbok og snakker om 

kalde og varme farger. 

Hvilke farger passer til 

vinterbilde og hvordan 

blander vi disse? 

SAMLING 

 

Stasjoner 

Nå når klassen er samlet, 

har vi 6 forskjellige 

stasjoner som tar hele 

dagen. Hver stasjon varer 

ca. 15 minutter. Grupper 

på 4-6 elever. Noen 

stasjoner er lærerstyrt, 

og noen stasjonerjobber 

de alene på gruppen.  
 

 

NORSK 

Leselekse og  

hentediktat 

SAMLING 

 

NORSK 

Lese bok og skrive 

Repetisjon fra uka 

 

 

ENGELSK OG  

MUSIKK 

 

 
 

LEKSE TIL TIRSDAG  LEKSE TIL ONSDAG LEKSE TIL TORSDAG LEKSE TIL FREDAG GOD HELG      

Gjør side 8 i salto 1B 

arbeidsbok. Noen skal også 

gjøre side 9, dere får 

beskjed. 

 

Skriv og tegn fra turen. 

Husk:-dag, dato måned og 

år (eleven må skrive selv og 

huske hvordan vi skriver det 

på skolen) 

-skriv slik du hører det 

Les på ark om «Akedagen» 

-snakk om bildet, hva ser du 

-les det du klarer 

-sett ring rundt alle steder 

det står Vi 

-tell hvor mange ganger det 

står vi og skriv tallet 

Salto oppgavebok s.70, og 

71 om det går lett. 

Syng «tier venn sang» fra 

Salaby 

https://skole.salaby.no/1-

2/matematikk/tall-og-

telling/tier-venner-sang  

HILSEN KAJA, SARA, 

MARI OG SUSANNE. 

UKEPLAN 1B 

UKE 2 
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https://pngimg.com/download/94418
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 

 

 

 
Nå er det nytt år og vi har gått på skolen en stund. Nå har vi øvet oss en gang på alle bokstavene og vi 

skal fortsette øvingen. Nå skal vi ha fokus på å huske å skrive små bokstaver og huske hvilken vei de skal 

skrives. Noen øver på å skrive de lydene de hører, noen på mellomrom mellom ordene, noen øver på å 

skrive så de selv og andre kan lese det og noen øver på å skrive lengre setninger. Alle elvene er 

forskjellige så alle øver på litt forskjellig ting, men alle øver seg på å gjøre seg flid og gjøre det beste 

de kan       I matte bygger vi videre på det å forklare og forstå. Fokuset er ikke alltid riktig svar, men 

«hvorfor du tror det du tror og hvordan du tenker». Det er mange måter å skrive og tegne matte på og 

vi er opptatt av at elevene skal kjennskap til forskjellige strategier til løse oppgaver på. På det sosiale 

plan har vi mye fokus på å si og gjøre hyggelige ting til hverandre, hjelpe hverandre og ha respekt for 

hverandre. Vi skal snakke mye mer om følelser som vi så vidt har begynt på, slik at vi alle kan tolerer 

hverandres fysiske og psykiske grenser og øve oss på hvordan vi kan takle motgang og medgang. Livet 

består av mange humper og hindringer som vi må øve oss på å løse, men uten humper og dumper blir det 

heller ingen topper, og de trenger vi! 

 

Husk å spørre oss om du lurer på noe og les informasjonen vi sender dere slik at dere kan støtte deres 

barn i den faglige og sosiale utviklingen.  

 

Skolemelding og E-post: Susanne: susann2203@osloskolen.no  Mari: mari2402@osloskolen.no 

AKS: Heidi: (hehoa068@osloskolen.no Claudia (clala002@osloskolen.no) 

 

NB! Fravær må meldes både til aks og skole/lærer, også om barnet ikke skal på aks/har fri (fordi det er 

vi lærerne som følger dem ut). Dette må meldes før skolestart ellers er vi i undervisning. 
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