
   
 

   
 

ARBEIDSPLAN FOR 1. TRINN UKE 34 

Ordenselever: Det blir ingen ordenselever denne uken 

TEMA OG MÅL 

Fag: Tema – denne uken 

jobber vi med:  

Mål – denne uken skal vi 

lære:  
 
 

Norsk 

 
 

Ukasbokstav: I i 
I forbindelse med denne første 

bokstaven blir det viktig å 

lære arbeidsmåtene. Vi starter 
så smått opp med 

stasjonsundervisning. Her blir 

det to stasjoner med 

bokstavoppgaver og 4 
stasjoner med spill og andre 

aktiviteter.  
 

Sikker bokstavkunnskap til I 
og i. 

 

 
 

Matematikk 

 

Oppstart i Tusen Millioner 1A. 
Ukas tall: 1 
Vi starter jobben med 

mengdebegrepet.  

 

 

Språklek 

 

Introduksjon til språkleker ved 

leke “lydleker” dvs gjette 

hvilken lyd og hvor lyd 

kommer fra.  

Øve fokus på detaljer 
Øve på å være stille for å lytte 

og gi andre mulighet for å 

lytte.  

 

Uteskole 

 

Introduksjon til uteskole. 

Vi plukker blåbær.  

Bli bedre kjent med fadderne 

våre på 7.trinn 

 

LEKSER – dette skal jeg gjøre hjemme 

 

Fag: Tirsdag: Torsdag: Fredag: 

Norsk  Gjør ark til 

bokstaven i  

 

Matematikk   Gjør merket side 

i Tusen Millioner 
1A (Blir merket 

på onsdag) 

Uteskole   Ta med noe å 

plukke blåbær i. 

Klær etter vær. 

 

 



   
 

   
 

INFO 😊  

Velkommen til et nytt og spennende skoleår! Vi gledes oss, og vi er veldig glade 

for at vi får være kontaktlærere for 1.trinn.  

Skolesekkene er dessverre forsinket. Det var blitt en feil med refleksene, så de 

måtte lages om igjen. Vi håper de kommer i løpet av denne uken.  

Det skal være foreldremøte tirsdag 04.09.18 kl 17-18.30. Vi håper alle har 

mulighet for å sette av dette tidspunktet. I forkant av foreldremøte ønsker vi et 

møte med klassekontaktene. Det kommer innkalling til foreldremøte i ranselpost 

torsdag i uke 35.  

Info uke 34: 

Elevene er ute ca 1,5 timer pr dag. Det er derfor viktig at de har med klær til å 

være ute uansett vær.  

På fredag skal vi på uteskole sammen med 7.trinn. Vi kommer til å være ute de 

4 siste timene.  

Vi ønsker å bruke sommerbøkene denne uken. Flott om elevene har disse med.  

Mandag i uke 35 (kl 11.00)startet vi med gym og svømming. Klassen er delt i 

tre grupper i disse timene; GUL, BLÅ og RØD. Svømming og gym blir 

gjennomført aldersblandet med 2.trinn. Voksne i timene er Steinar Sørensen, 

Maria, Åshild og Ine Rehnlund.  Gul gruppe skal ha svømming, blå og rød gruppe 

skal ha gym i uke 35:  

GUL BLÅ RØD 

Ane Ine Nea 

Luna Halima Vida 

Julian B.S. Edvard Julian O. 

Aron Alfon Hauk 

Siri Johannes Lilja-Sofie 

Frida Viktor Cornelia 

Henry Matilde Marcel 

Ishaak Fabian Isak Alexander 

Nicolai Gabriel Johan 

Med denne ukeplanen ligger et info ark med en timeplan og oversikt over 

grupper og uker for svømming-gym. Kan være lurt å ha “på et lurt sted” nå i 

starten.  

Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere tenker/lurer på. Vi ønsker at terskelen for 

å ta kontakt skal være lav, spesielt det første halvåret.   

Med ønske om ei flott uke for både liten og stor 

Maria og May-Liss 

Kontaktinformasjon: 

Maria: 478 27 102 maria.lydersen@balsfjordskolen.no 

May-Liss: 906 16 237 may-liss.norbye@balsfjordskolen.no 
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