
Arbeidsplan for 1.trinn uke 43 
Dato: 22.10. – 26.10.2018 Ordenselever:  

Ane og Alfon 
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: 
Dyrene i Afrika 

Blåbær turen 

Høytlesningsbok: Vi leser kortere 

fortellinger i forbindelse med spising. 

Fag Tema: Denne uken 
jobber vi med 

Mål denne uken skal elevene lære 

Norsk 

 
Repeterer de 

bokstavene vi har 

gått igjennom så 

langt;  

I-s-l-m-o-r-e-a-f-b-å 

-Sikker bokstavkunnskap til de bokstavene 

vi har gjennomgått til nå.  
-Rutiner rundt innlæring av bokstav; 

spesifikt i forhold til dette å være 
selvstendig i forhold til hva man gjør på 

oppgaver som går igjen på de forskjellige 
bokstavene. 

Matema Kapitel 2: Tallene 4, 
5 og 0 

 
Tusen Millioner 1 A 

side 32-33-34-35 

-Kunne skrive sifferet/tallet 4, 5, 0. 
-Være sikker på 4-5-0 mengden. 

-Sette tallene 0-5 i forhold til hverandre på 
en tallinje.  

-Hva som er nabotallene til de tallene vi 
har gått igjennom.  

Språklek Denne uken skal vi 
ha fokus på 

vennskap i disse 
timene.  

-Ha fokus på klassemiljøet og hvordan vi 
ønsker å ha det i denne klassen. 

• “Du skal være mot andre, slik du 
ønsker at andre skal være mot deg” 

 

Uteskole Tema: Repetisjon av 

tall og bokstaver 
gjennom lek.  
 

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 Tirsdag Torsdag Fredag 

Norsk Jobb med ark som er 
satt inn i blå 

plastperm.  

  Jobb med ark som er satt 
inn i blå plastperm.  

Matem  Gjør minimum en side 
videre i Tusen 

Millioner 
oppgavebok.  

  

Uteskole   Ha med en kubbe ved. 

Klær etter vær.  

Annet    

 

 



 

Informasjon til foresatte: 
 

Hei 
 

Dette blir en normal skoleuke, der undervisningen går som normalt.  
 

Denne uken vil vi fokusere på de bokstavene som vi har gjennomgått frem til 
nå på skolen. Dette er for å sikre oss at alle elevene har fått med seg både 

bokstavens lyd og skrivemåte. Leseleksen denne uken vil bestå av litt andre 
leseark enn det elevene er blitt vant til. De elevene vi mener er trygge på 

bokstavene får en lesetekst. De elevene vi mener må øve mer på bokstavene 
får et ark der lydtrening fremdeles er i fokus.  
Det er veldig viktig at leseleksen blir fulgt godt opp hjemme. Leseleksen er 

ikke gjort før foresatte har hørt at elevene leser. Det er viktig at vi har med 
alle og da må det øves. Hvis derer strever med noe i forhold til lesing av leksen 

hjemme så ber vi om at dere tar kontakt med oss så kan vi gi noen tips.  
 

I Tusen Millioner er det fremdeles slik at elevene skal gjøre minimum en side 
og at de kan gjøre mer. Alle skal gjøre sidene i rekkefølge.  

  
På uteskolen denne uken skal vi tenne opp bål. Maria og May-Liss tar med seg 

deig til pinnebrød, slik at alle elevene skal få steke seg sitt eget pinnebrød. 
Selv om vi skal lage pinnebrød, er det viktig at elevene også har med seg 

vanlig matpakke og noe å drikke.  
 

En liten bønn fra oss som prøver å holde orden i garderoben: Vi ber om at alle 
merker klærne til elevene også votter og luer. Elevene har ikke alltid selv 

oversikt over hva som er deres. Inne i mange votter, luer og gensere er det 
laget en liten merkelapp der det er mulig å skrive på navnet med tekstiltusj 

(finnes på Coop).   
 

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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