
Vekeplan 1. klasse             Veke 39 

Til elevar og foreldre! 

 

Lekselesing på måndagar og torsdagar frå 14.30 til 15.15. 

Sykkel på bussen: Sirdalsbussen slit med å halda rutetidene når det er 

mange som tar med sykkel på skulebussen, så elevane kan bare ta med 

sykkel på bussen når det er ein del av undervisinga, eller om dei skal vera 

med heim til nokon som bur i sykkelavstand.  

Husk å registrera leste bøker på Norli junior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fag  Mål for veka  Er måla nådd? 

     

Norsk  Bokstaven A/a og N/n. Eg kan lyden, skriva stor 

og liten bokstav og plassering i bokstavhuset. 

        

Engelsk  Eg kan telja til 12 på engelsk.          

Matematikk  Eg veit kva “dobbelt så mykje” og “halvparten” 

tyder. 

        

Tema  Eg kan fortelje korleis naturen forbereder seg 

på ein lang vinter. 

     

Sosialt mål  Eg kan jobba saman med dei andre elevane.          

Omgrep  dobbelt, halvparten, høgre, venstre       

  

 

 

 

   



 

 

  

  

   MÅNDAG  TYSDAG  TORSDAG  FREDAG 

1.  Norsk 1+2   Norsk 1+2  Norsk 1+2   Norsk 1+2 

2.  Norsk 1   Norsk 1  Tema 1+2   Norsk 1 

3.  Tema 1+2 

Tema 1+2 

Norsk 1  Matematikk 1  

4.  Matematikk 1  Gym 1-4   Tema 1+2  

5.  Engelsk 1+2   Matematikk 1 
Matte 1+2  

 

Kunst og håndverk 

1.-4. kl. 

 6.  Utegym 1-4  Musikk 1-4 

   

LEKSER 

Lesing 
▢ Les bokstavarket for ein vaksen kvar dag.  

▢ Les ★-tekst i leseboka s.30 og 32. Les gjerne i kor. 

Skriving  ▢ Øv på å skriva A/a og N/n i skriveboka di. 

Matematikk 

Gjer desse sidene i matemagisk oppgåvebok: 

▢ side 23 

▢ side 24 

▢ side 25 

Engelsk  ▢ Øv på å telja til 12 på engelsk med ein vaksen. 

 

Set kryss på måla på andre sida av vekeplanen.  

 

= kan godt 

 

= kan litt 

 

= må øva meir 

   

Eg/me har gjennomgått vekeplanen: _______________________ 

   



Vekeplan 2. klasse             Veke 39 

INFO 

Til elevar og foreldre! 

Sykkel på bussen: Sirdalsbussen slit med å halda rutetidene når det er 

mange som tar med sykkel på skulebussen, så elevane kan bare ta med 

sykkel på bussen når det er ein del av undervisinga, eller om dei skal vera 

med heim til nokon som bur i sykkelavstand.  

Lekselesing på måndagar og torsdagar frå 14.30 til 15.15. 

Hugs å registrera leste bøker på Norli junior. 

  

 

 

Fag  Mål for veka  Er måla nådd? 

     

Norsk  Eg kan fortelja tre fakta om månaden oktober.          

Engelsk  Eg kan telja til 12 på engelsk, og kjenner att 

korleis tala frå 1-9 blir skrivne. 

        

Matematikk  Eg kan addera (+) og subtrahera (-) med einsifra 

og tosifra tal. 

        

Tema  Eg kan fortelje korleis naturen forbereder seg 

på ein lang vinter. 

     

Sosialt mål  Eg hjelper førsteklassingane, og er flink til å 

spørsja om dei vil vera med i friminutta. 

        

Omgrep  til saman, forskjell, addisjon, subtraksjon, 

einsifra tal, tosifra tal 

     

 

 

 

 

 

 

 

   



 

   MÅNDAG  TYSDAG  TORSDAG  FREDAG 

1.  Norsk 1+2   Norsk 1+2   Norsk 1+2   Norsk 1+2 

2.  Norsk 2    Norsk 2    Tema 1+2    Norsk 2   

3.  Tema 1+2   

Tema 1+2 

Norsk 2    Matte  2  

4.  Matte 2    Gym 1-4  Tema 1+2  

5.  Engelsk 1+2   Matte 2   

Matte 2  Kunst og handverk 1-4 

6.  Utegym 1+2    Musikk 1-4   

 
 

LEKSER 

Lesing 

Zeppelin lesebok 2A 

▢ Les side 32-33 høgt for ein vaksen tre gonger. Gjer plakaten først. 

▢ Les side 74-76 høgt for ein vaksen. Bruk BO først på alle sidene. 

Fortel etterpå kva det du las, handla om.  

Skriving 

Gjer desse sidene i Zeppelin arbeidsbok 2A 

▢ 16 

▢ 17 

▢ 41 

Matematikk 

▢ Oppgåvebok side 20 

▢ Oppgåvebok side 21 

▢ Oppgåvebok side 27 

▢ Om du vil: Data - Multi smartøving 

Engelsk 

▢ Øv på å telja opp og ned til 12 med ein vaksen. 

▢ Les 3 gonger korleis tala frå 1-9 blir skrivne (sjå andre sida på 

vekeplanen) 

 

Set kryss på måla på andre sida av vekeplanen.  

 

= kan godt 

 

= kan litt 

 

= må øva meir 

 

Eg har gjennomgått vekeplanen: _________________________ 


