
 

Hilsen 

Kristin: 90 22 93 27, Andreas: 90 41 62 63, Michelle: 90 26 59 78  og Eduardo: 90 40 93 25  

Eduardo: eduard0208@osloskolen.no / Kristin: aina-k0103@osloskolen.no / Michelle: mihaa085@osloskolen.no  Andreas: ansta010@osloskolen.no 

 

SMÅ BARN,  

STORE MULIGHETER 

T I D M A N D A G T I R S D A G O N S D A G T O R S D A G F R E D A G 

08:30-10:15 

Arbeid på stasjoner 
NORSK 
(FLA/lek) 

 

P L U S S D A G  

       Den første halvparten av dagen 
skal vi arbeide inne i 
klasserommet med repetisjon 
av oppgaver i norsk og 
matematikk. Etter friminuttet 
skal vi ut i nærmiljø fir å se etter 
dyrespor.  

Arbeid på stasjoner 
NORSK 
(FLA/lek) 

Arbeid på stasjoner 
MATEMATIKK 

(FLA/lek) 

Arbeidsplan 
Vi avslutter alle oppgaver i 

norsk og matematikk 
FREDAGSQUIZ 

 10:15-10:45 spising spising spising spising 

10:45-11:30 friminutt friminutt friminutt friminutt 

11:30-13:00 
Regning/problemløsning 

MATEMATIKK 
(FLA/lek) 

TEMA 
(FLA/lek) 

1A 
gym/ 

musikk/ 
ukas tekst 

1B 
musikk/ 

ukas tekst/ 
gym 

Skriving 
STL (skrive til lesing) 

Klassens time 

13:00-17:00 AKS AKS AKS  AKS AKS 

 

                                                                 Uke 4: 20.01.20 - 24.01.20  

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅL 

Norsk - Jeg kan lyden til ukas Ss–Ii bokstaver og kan plassere stor og liten bokstav riktig i bokstavhuset.   

- Jeg vet hvordan ukas ord skrives (og-også) og sies. 
- Jeg starter på riktig sted når jeg skriver ukas bokstaver.  
- Jeg vet at en setning starter med stor bokstav, har mellomrom mellom ordene og slutter med 

punktum.       
Matte - Jeg kan addere og subtrahere med tallene fra 1 – 10 

- Jeg kan begrepene flest og færrest. 

Sosialt - Jeg kan rekke opp hånda og vente på tur. 
- Jeg stopper når andre sier stopp til meg. 
- Jeg kan si noe positiv om en klassekamerat. 

 

LEKSER  

Leselekse  - Les i leseboka som du har fått på mandag i leseleksemappe sammen med far eller mor i minst 15 
minutter hver dag.  

- Foresatte må fylle ut leseskjema som ligger inn i leseleksemappen før man leverer tilbake 
Leseleksene leveres til eleven på MANDAGER og eleven leverer leseleksemappen tilbake på 
FREDAGER. 

Skrivelekse  - Gjør ark i leksepermen.  
Skriveleksene leveres til eleven på MANDAGER og eleven leverer leksene tilbake på skolen på 
TORSDAGER. 

 

INFORMASJON 
 

 

 

- NY RUNDE MED ALFABETET 
Vi er nå ferdig med første runde med alfabetet og starter med siste runde i dette skoleåret. Alle bokstavene, 
bokstavformene, bokstavlydene og bokstavnavn skal gjennomgår på nytt. Og denne gangen er målet vårt at ALLE elever 
skal beherske alle disse kunnskapene som er nødvendig for begynneropplæring i lesing og skriving 
I forbindelse med dette skal vi opprette nye arbeidsgrupper i hvert klasserom. Dette betyr at i noen få tilfeller skal noen 
av elever få en leseleksebok som de har fått tidligere.  
 

- UKENS TIPS: På baksiden av ukeplanen forteller vi denne uken om ukas bokstaver i norsk og innholdet i skrivelekser i 
norsk og matematikk. Snu arket … ↘ 
 

 

UKAS KUNNEORD og RIMORD: oss - sin  /   svart - bart 
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SMÅ BARN,  

STORE MULIGHETER 

Ukas bokstaver: 

Ukas bokstaver denne uken er Ss-Ii. Her kan du se hvordan disse bokstavene skal skrives inn i bokstavhuset.  

   

    

  

 

 

 

 

Innhold i skrivelekser: 

Skrivelekser er de leksene elevene får på mandager og som består av en del oppgaver i norsk og en del oppgaver 

i matematikk. Alle oppgaver er koblet til ukas mål som dere får på ukeplanen. Oppgavene gjenspeiler hva elevene 

skal lære om de aktuelle temaer og arbeidsområder. 

Vi ønsker at dere foreldre hjelper elevene hjemme til å oppnå disse målene i norsk og matematikk. Derfor er 

leksene et område hvor vi forventer at dere støtter og øver med eleven hjemme. 

Når vi retter opp leksene får vi også innsikt i hvordan den enkelte elev tenker på de ulike lekseoppgaver. 

Noe som vi av og til opplever er at noen elever ikke har lest oppgaveteksten godt nok, eller i verste fall 

har ikke forstått hva teksten inneholder. Det er her vi ønsker at foreldrene gjør en innsats og leser og 

forklarer barnet hva er de skal gjøre på de ulike oppgaver. 

Matteleksene er rettet mot å øve på en del ferdigheter slik at de blir automatisert. Men automatisering 

er mye enklere dersom eleven forstår hva oppgaven dreier seg om. Forskerne på dette område anbefaler 

at elevene tegner på papir det de skal regne ut, hvordan de tenker. Dette øker forståelsen og gjør at 

automatiseringen blir mye lettere.  
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