
Arbeidsplan for 1.trinn uke 37 

Dato: 10.09. – 14.09.2018 Ordenselever:  

Siri og Edvard 
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: Mandag, tirsdag klapp 
klapp klapp  

(mål: Å lære ukens dager i 

rekkefølge) 

Høytlesningsbok: Vi leser kortere 

fortellinger i forbindelse med spising. 

 

Fag Tema: Denne uken 

jobber vi med 

Mål denne uken skal elevene 

lære 

Norsk Bokstaven O o 
Fremdeles viktig med 

rutiner rundt 

bokstavopplæring.  

Stasjonsundervisning i ½ 
klasse med oppgaver til 

bokstavinnlæring.  

• Sikker bokstavkunnskap til 
O og o 

• Rutiner rundt innlæring av 

bokstav 
 

Matematikk Repetisjon på tallene 1-2-3 
Tusen Millioner 1 A side 

18-19-20-21.  

 

Fokus på begrepene vi har 
gjennomgått så langt. 

Rekketelling; første, andre,… 

Kunne skrive sifferet/tallet 1-2-3 

Være sikker på 1-2-3 mengden. 
Kunne dele antall i mengder f.eks 

dele 10 i 2 mengder. 

Språklek 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 Tema: Mengde 

Fortsetter arbeidet med 

mengde.  
 

Bli kjent med nytt område.  

Kle seg etter vær (Vi blir ute 

uansett vær) 
Fokus på:  

Jeg er en god venn på tur. 

Jeg rydder opp etter meg og tar 
søppel med hjem. 

Jeg viser respekt for andres ting 

og utstyr.  

Lekser: 

Fag  Torsdag Fredag 

Norsk  Jobb med ark til bokstaven, 

dette er satt i en plastperm 
som elevene har i sekken.   

 

Matematikk   Gjør side 4 i Tusen Millioner 
oppgavebok. Denne vil være 
leksebok fremover.  

Uteskole   Klær etter vær.  

 

 



 

Informasjon til foresatte: 

 

Hei 
 

Ang matematikklekse i Tusen Millioner oppgavebok: På foreldremøte 

snakket vi om matematikkleksen og de elevene som ønsker å gjøre mer enn 
det som er gitt i lekse. I oppgaveboken som elevene vil ha lekse i framover er 

det helt greit at de jobber ekstra.  

For de som forserer klassens tempo (gjør mye mer enn oppgitte lekser): Vi 

ønsker at foresatte skal følge opp elevene i forhold til at både leksesiden og de 
ekstra sidene gjøres ordentlig. Med ordentlig mener vi: tallene skal skrives 

med riktig skriveretning, nede på linje og det skal se pent ut. Fargelegging skal 

være innenfor strekene (de behøver ikke fargelegge nøye helt ut i alle kantene, 
men fargen skal være innenfor strekene; ikke bare krote over). Vi ønsker også 

at foresatte snakker med elevene om begreper som dukker opp f.eks diagram, 

riktig antall, hjelpe elevene med høyre og venstre når det er en del av 
oppgaveteksten. Begrunnelsen for dette er det samme som vi sa på 

foreldremøte: Vi ønsker at matematikk blir et fag elevene forstår og ikke bare 

gjør. Det er viktig for elevenes videre matematikkutvikling at de også tar seg 

tid til å tenke, snakke om og gjøre ordentlig. Matematikk er et nøyaktig fag.  
 

May-Liss er borte på kurs på tirsdag 11.09. Hun lager vikaropplegg og snakker 

med vikar på forhånd.  
 

DKS (Den kulturelle skolesekken) kommer på besøk med forestillingen Opera 

Grandiosa torsdag 13.09. Forestillingen er på 45 min og er for 1-7.trinn i 

Amfiet p. kl 12.15 – 13.00 

 
Referat fra foreldremøte kommer som ranselpost i løpet av uken.  

 

Som avtalt på foreldremøte: Hvis det har ring fra nr 77 72 20 89 er det vi som 
har prøvd å få kontakt med dere fra fasttelefonen på småtrinnet. Hvis dere 

skal ringe tilbake er det bedre at dere ringer mobilnummeret vårt.  

 

Og husk 100/200 kr til klassekassa 🙂  

 

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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