
Arbeidsplan for 1.trinn uke 36 

Dato: 03.09. – 07.09.2018 Ordenselever: Vi venter en uke til for å få 
inn diverse rutiner først. 

Disse målene jobber vi spesielt 
med; hele tiden: 

Gir Trygghet: Lytter til andre 

Tar Ansvar: Jeg prøver først før jeg 

ber om hjelp. 

Viser Respekt: Jeg rekker opp hånden 

og venter på tur.  

Ukens sang: Blåbærturen 

Høytlesningsbok: Vi leser kortere 
fortellinger i forbindelse med spising. 

 

Fag Tema: Denne uken 
jobber vi med 

Mål denne uken skal elevene 
lære 

Norsk Bokstaven Ll. 

Fremdeles viktig med 

rutiner rundt 
bokstavopplæring.  

Stasjonsundervisning i ½ 

klasse med oppgaver til 
bokstavinnlæring.  

 

Sikker bokstavkunnskap til L og l 

Rutiner rundt innlæring av bokstav 

 

Matematikk Mengder 

Begrepene Kortest - lengst 
Sifferene -tallene 2 og 3. 

 

Bruke begrepene kortest og lengst 

i forhold til konkreter og bilder.  
Kunne bruke begrepet selv.  

Skille mellom mengdene 1-2-3. 

Kunne skrive sifferet/tallet 3. 
Være sikker på 1-2-3 mengde.  

 

Språklek Språkleker går ut pga 

turdager 

 

Uteskole Uteskolen denne uken blir 

høsttur og friidrettsdag.   

Bli kjent med å forholde seg til 

reglene for uteskole/turer. Fokus 

på: 

Jeg er en god venn på tur 
Jeg rydder opp etter meg og tar 

søple med hjem. 

Jeg viser respekt for andres ting 
og utstyr.  

 

Lekser: 

Fag Tirsdag Torsdag Fredag 

Norsk  Jobb med ark til 

bokstaven Ll 

 

Matematikk   Gjør side 14 i Tusen 

Millioner 1A 

Uteskole   Klær etter vær.  

 

 

 



 

Informasjon til foresatte: 

 

Hei 
 

Vi minner om at det må ligge skifteklær i garderoben. De små skapene øverst 

er fine til det. Elevene må også ha klær til å være ute uansett vær. Vi er ute ca 
1,5 time pr dag. 

 

Elevene får matematikkboka med seg hjem på mandagen, den må være med 

tilbake igjen senest fredag.  
 

Tirsdag 04.09.2018 er det høsttur for hele småtrinnet.  

 
Tirsdag 04.09.2018 kl.17 – 18.30 er det foreldremøte på basen til 1.trinn. 

Dere må gå inn gjennom hovedinngangen.  

 
Torsdag 06.09.2018 er det friidrettsdag, vi gjennomfører UNICEF runden.  

 

Se eget skriv sendt ut i uke 35. 

 
Med ønske om ei flott uke 

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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