
Uke 49, 30.november – 4.desember       

 
 

 

 

 
                                           

Hei! 

 

Nå har vi fått pyntet alle pepperkakehjertene og hengt de opp i vinduene i klasserommet. Fra tirsdag av blir det 

adventsstund med tenning av lys, høytlesing fra en julebok og trekking av hjerte. Den heldige som blir trukket, får med seg 

sitt pepperkakehjerte hjem☺ 

Så har vi laget små juleoverraskelser i leire som vi skal male på onsdag.  

Kommende uke skal Asbjørn ha to eksamener, noe som betyr fravær fra mandag til torsdag. Foreløpig vet vi ikke hvem som 

blir satt inn som vikar, men trolig blir det Cecilie (som har vært innom klassen noen dager i høst) 

Fra og med neste uke (7. desember) blir det fire økter også på mandager. Skoledagen varer altså til kl. 14.15 både på 

mandager og onsdager. 

I norsk begynner vi på tegneserier denne uka. Kanskje noen av dere har et par blader som vi kan låne til klassen?  

 

Vennlig hilsen Wenche, Janne og Asbjørn 

 

TIMEPLAN DENNE UKA: 

 

LEKSER TIL: 

KLOKKEN MANDAG TIRSDAG ONSDAG   TORSDAG FREDAG 

1. økt 
08.25 09.35 

STILLELESING 

------------------------ 

KRLE 
J, W 

ADVENTSSTUND     ADVENTSSTUND         ADVENTSSTUND   ADVENTSSTUND 

ARBEIDSPLAN 
 J, A, W 

NORSK 
A, J, W 

      UTESKOLE! 
HUSK klær og sko etter 
vær og føre! 

 
 
 

Oppgave: Kreativ 
natursti. Det blir bål, så 
vi håper noen tar med 
en vedpinne sekken. 

☺ 

ARBEIDSPLAN 
A, J 

                                                              FRIMINUTT 09.35 – 09.55 FRIMINUTT 

2. økt 
09.55 11.35 

 ARBEIDSPLAN      
 J, W 

NORSK 
                  A, KS 

MATTE 
Kapittelprøve 3, s. 56 
              A, J, W 

   MATTE 
A, J, W 

                                                              FRIMINUTT 11.35 - 12 FRIMINUTT 

3.økt 
12 – 13 

ENGELSK 
  J , W 

 

          ARBEIDSPLAN 
A, W, KS 

K & H 
A, J, KS, W 

INNEGYM 
A, W 

         Husk gymsko! 

4. økt 
13.15 14.15 

 
  

A: Asbjørn    J: Janne       
W: Wenche      KS: Kaja 

 

 FRIMINUTT 13-13.15   

K & H 
  A, J 

TIRSDAG ONSDAG       TORSDAG FREDAG 
Engelsk: 
Homework.  Hva 
har du på deg? Fyll 
ut med ordene som 
mangler s.24  

Norsk: Ukelekse i stavskrift.   

Denne uka gjør du én til to 
sider videre fra der du er i 
stavskriftboka. 
 

Matte: Øv deg på prøven på 
s. 56 i MULTI. Kan du alt? 

Matte: MULTI, side 62. Hvis du 
synes dette er for lett, kan du 
skrive de digitale 
klokkeslettene ved siden av. 
    

Matte: Øv på klokka hjemme. La 
mamma eller pappa spørre deg, og 
du bruker «skoleklokka» til å vise 
hva klokka er. Etterpå bytter dere. 

Norsk: HAR DU EN 
TEGNESERIE HJEMME SOM 
DU KAN TA MED TIL SKOLEN? 

Norsk:  Les i Kaleido s. 48, 
fabelen om leoparden og 
reven. Øv deg på å lese høyt. 

Norsk: Se på tegneserien «Bisk» på 
s. 55 i KALEIDO. Hva handler den 
om? Øv deg på å fortelle til noen 
hva som skjer. 

Nye lesehefter deles ut i uke 

50, men les svært gjerne i egen 

bok hjemme       

https://angievillaartwork.blogspot.com/2015/11/easy-winter-themed-art-lesson-ideas.html
https://angievillaartwork.blogspot.com/2015/11/easy-winter-themed-art-lesson-ideas.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


LÆRINGSMÅL – VI BLIR VELDIG GLADE OM DERE LESER GJENNOM DISSE SAMMEN MED DITT 

BARN. Vi legger særlig vekt på de sosiale målene! 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                       

KONTAKTINFO 

 

 

 

 

 

 

SOSIALT:   
 

• Jeg sier noe hyggelig til noen i løpet av dagen☺ 

• Jeg tar med andre i lek – hvis noen spør eller ser ensomme ut☺☺ 

FOKUSORD! 

tegneserie 

anmeldelse 

substantiv 

antonym 

synonym 

 
MATTE: 

 

Tema: Nytt kapittel denne uka, nemlig TID, side 61-75 

• Jeg kan hele og halve timer på klokka (analog, dvs. med visere) 

• Jeg vet hva som er minuttviser og hva som er timeviser på klokka 

NORSK: 

                     

  Tema: Nytt kapittel, nemlig «SVISJ», som begynner på s. 52 i KALEIDO 

• Jeg vet hva et SUBSTANTIV er 

• Jeg vet hva SYNONYM og ANTONYM er 

 

ENGELSK: 

 

 Tema: My clothes 

• Jeg kan spørre og fortelle hvor klærne er blitt lagt, og hva jeg har på meg 

• Jeg kan 14 nye klesord 

• Vi repeterer; Would you like a/an..? Can you give it to me?  

     K & H 
         

Vi får besøk av en keramikker som vil lære oss ulike teknikker  i leire.  

     TEMA 
 
 

TVERRFAGLIG TEMA: Folkehelse og livsmestring. Målet er at dette temaet skal bidra til å gi elevene en skolegang 
der de kan utvikle et positivt selvbilde og en trygg identitet. Å kunne sette ord på egne følelser, snakke om egne og 
andres følelser, og ha et ordforråd som gjør dette mulig er viktig.   

  

Janne: janne.lepperod@faerder.kommune.no     Tlf. 414 45 883 (priv) 

Asbjørn: asbjorn.tunold@faerder.kommune.no   Tlf. 926 85 197 (priv) 

Sentralbord: 409 11 500   Skolesms: 59 44 42 04, f.eks. «3 Per er syk» 

Helsesykepleier Marit Helgesen, tlf. 913 94 258 eller epost 

marit.helgesen@faerder.kommune.no 

 

• Fra og med 7. desember slutter vi kl. 14.15 på 

mandager (i tillegg til onsdager) 

• Lenke til matematikk, hvis du vil øve litt mer: 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-

4/3a#menuItem_2   

Her kan du prøve deg på både kap. 1, 2 og 3.  

• Noen som kan gi fra seg en tegneserie eller to? 
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