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Mandag 10.mai- 

fredag 14.mai 

  UKEBREV 

  

 

Lekser på: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  

 

Norsk – repetert lesing 

Les teksten «Den nye gutten 

i klassen» - ligger i 

lesepermen din. Ta tiden når 

du leser, og skriv ned tiden i 

skjemaet. Gjør første side 

med oppgaver som tilhører 

teksten. 

 

Matte 

Gjør oppgavene som du har 

limt inn i kladdeboken din.  

Norsk – repetert lesing 

Les teksten «Den nye gutten i 

klassen» - ligger i lesepermen 

din. Ta tiden når du leser, og 

skriv ned tiden i skjemaet. 

Gjør andre side med oppgaver 

som tilhører teksten. 

 

Engelsk –  

Read the text about 

microplastic in your 

readingfolder. 

This text is short, but his 

weeks glossaries is a bit 

difficult. Glossarytest in 

week 20 😉 

HUSK FLAGG! 

Norsk – repetert lesing 

Les teksten «Den nye 

gutten i klassen» - ligger i 

lesepermen din. Ta tiden når 

du leser, og skriv ned tiden i 

skjemaet. 

 

Leksefri grunnet fridager 

 

 Mandag 

 

Tirsdag 

 

Onsdag 

Aktivitetsdag på 

Tømmerholtbanen 

Husk flagg!  

Torsdag 

FRI 

(Kristi Himmelfart) 

Fredag 

FRI  

(Inneklemt dag) 

1.økt 

08.40-

09.55 

Matte / Norsk Engelsk / Matte  TEMA 

+ Gjennomgang av 

dagen 

  

Friminutt

09.55-

10.15 

Sone 1 Sone 2 Sone 3 

Lunsj 

10.15-10.35 

2.økt 

10.35-

12.00 

Norsk / Matte Matte / Engelsk 17.mai markering på 

skolen! 

  

Friminutt 

12.00-

12.25 

Sone 2 Sone 3 Sone 1 

3.økt 

12.25-

13.15 

Gym 

Sykkel 

Klassens time TINE STAFETTEN 

på TØMMERHOLT-

BANEN 

  

Friminutt

13.15-

13.30  

Sone 3  Sone 2 

4.økt 

13.30-

14.15 

Gym 

Sykkel 

Tømmerholtbanen – 

direkte hjem 

derfra kl: 14.15 



 

 

 

Tema og mål for uken: 

Hei alle sammen! 

Denne uken er kort, vi er på skolen mandag, tirsdag og onsdag, med etterfølgende torsdag og fredag fri. Mandagen uken 

etter er det jo 17.mai, og naturlig stengt. Vi markerer 17.mai på skolen onsdag 12.mai.  

AKTIVITETSDAG med TINESTAFETTEN: Onsdag 12.mai drar vi til Tømmerholtbanen etter 17.mai markeringen. Alle 

elevene tar med seg flagg! Elevene får utdelt Tinestafetten t-skjorter, og de er fra før av delt inn i lag. Vi skal være på 

Tømmerholt fra 11.30 (ca) til 14.15, med avslutning der. Vi har dagen sammen med 6 og 7.klasse, selvfølgelig på hvert vårt 

begrensede område (hver vår kohort).  

Vi håper dette blir en hyggelig og aktiv dag for alle sammen! Vi vet at klassen er veldig gira på å gjøre det bra under 

stafetten, mens noen synes det er mest moro å få t-skjorter      .  

FORELDREMØTE: Minner om foreldremøte førstkommende tirsdag kl 19.00 i Teams. Si ifra hvis noen får problemer med 

å logge seg inn. Det enkleste er nok å invitere dere via elevenes teams. Vi sitter klare fra 18.30 og kan være behjelpelige 

med å komme inn dersom det blir utfordrende. Gi oss beskjed om dere ikke får til å møte opp.  

Vi gleder oss til å «se» dere alle! 

Husk å finne frem flagg til onsdag 12.mai ☺ Vi skal bruke det for å markere 17.mai i skolegården.   

 

Hilsen Gry, Helene, Fredrik og Kaja S. 

ELEVFERDIGHETER 

OG SOSIALE MÅL  

- Jeg er god på håndhygiene 

- Jeg viser at jeg vet hva nettvett er.  

- Jeg kan jobbe effektivt med fagene, både på skolen og på 

hjemmeskole. 

FOKUSORD FOR 

KOMMENDE UKER 

 

Bærekraft  

Plast 

Forurensning  

Gjenbruk  

Avfall 

Mikroplast 

Omkrets 

Flerspråklig  

Skriftspråk 

Bokmål 

Nynorsk  

 

MATTE TEMA: Brøk på tallinjen  

- Jeg kan plassere en brøk på tallinjen.  

- Jeg kan plassere brøker i stigende rekkefølge. 

NORSK TEMA: Leseforståelse og språk 

- Jeg kan snakke om ulike språk, og vet hva flerspråklig betyr.  

- Jeg kan lese noen nynorske tekster.  

- Jeg kan sammenligne på enkel måte bokmål og nynorsk.  

- Jeg kan lese med forståelse og svare på oppgaver til lest tekst. 

ENGELSK TEMA: Reading comprehension and fluency (leseforståelse og leseflyt) 

- I can read a text and understand the meaning of it  

- I know something about different kind of language. 

TEMA 

(Dybdelæring) 

TEMA: Bærekraftig utvikling 

- Jeg vet hva gjenbruk er, og hvordan vi kan gjenbruke. 

- Jeg vet hva begrepet «bærekraft» betyr.  

- Jeg kan forklare hvordan jeg kan unngå at søppel havner i havet 

/ naturen. 

- Jeg vet hva mikroplast er. 

Fysisk aktivitet TEMA: Sykkel 

- Jeg gjør så godt jeg kan i ferdighetsløypen i skolegården. 

- Jeg kan vente tålmodig på min tur. 

- Jeg viser respekt for at alle sykler i ulikt tempo når vi er på 

tur. 

 

UKENS GLOSER 

(uke 19 og 20) 

Gloser fra temaet 

«Microplastic» 

Very small pieces – veldig små biter 

Less than – mindre enn 

Worried – bekymret 

Potential harms – potensielle / mulige skader 

Microplastic – mikroplast 

Organisms - organismer 



 

 

 

 

 

  


