
Hei! 
 

Vi har fått tilbakemelding på at vi noen ganger slipper elevene for sent ut. Dette skal vi ta tak i, slik at vi får avsluttet til riktig 

tid. Så gjelder det SMART-klokker. Vi minner om at klokkene må settes i «SKOLEMODUS» før de benyttes på skolen.  

Denne uka begynte vi å se den legendariske serien om kroppen med Trond-Viggo Torgersen. Elevene satt musestille og 

fulgte godt med, litt pinlig var det nok av og til, men etter filmen kom det mange gode forslag på hva de ville lære mer om. 

Noen ville lære mer om tunga, blodet og tarmene, andre ønsket å få vite mer om hvordan vi kan se farger eller hvorfor vi 

får frysninger og andre igjen ønsket å få vite ALT om kroppen. Det er med andre ord duket for mange spennende timer 

fremover!  

De fleste har sendt oss et svar angående PC eller nettbrett hjemme. Vi er fremdeles mottakelig for respons!    Tlf. 414 

45 883 eller 926 85 197 

Til slutt: En liten endring på timeplanen på fredager. Gymmen har blitt flyttet til andre økt, matematikken til tredje økt – slik 

det var opprinnelig.  

 

Vennlig hilsen Wenche, Janne og Asbjørn                

TIMEPLAN DENNE UKA: 

LEKSER TIL: 

KLOKKEN MANDAG TIRSDAG ONSDAG   TORSDAG FREDAG 

1. økt 
08.25 09.35 

STILLELESING STILLELESING STILLELESING STILLELESING STILLELESING 

KRLE   J, W 
Filosofi 

ENGELSK 
J, A, W 

NORSK    STAS-diktat 
A, W 

     NATURFAG   A, J, W 
«Kroppen vår» 

NORSK   
 A, J 

FRIMINUTT 09.35 – 09.55 

2. økt 
09.55 11.35 

J, W 
SAMFUNNSFAG 
Bli med hjem!  

NORSK   A, KS 
STAS-diktat 

MATTE    A, J, W 
Prøve, side 88 

 

Vi  jobber videre med 
KROPPEN som tema. 

I dag ser vi nærmere på 
skjelettet  

GYM 
A, J, W 

                                                              FRIMINUTT 11.35 - 12 FRIMINUTT 

3.økt 
12 – 13 

ENGELSK 
J, W 

I am strong!  

STAVSKRIFT 
A, W, KS 

        K & H     A, J, KS, W 
Kroki-tegninger av 

kroppen, på gråpapir 

MATTE 
A, W 

4. økt 
13.15-
14.15 

MUSIKK 
J, W 

Boogie-boogie 

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

 

FRIMINUTT 13-13.15   

  K & H    A, J 

TIRSDAG ONSDAG       TORSDAG FREDAG 
Engelsk: 
Les teksten; Move 
your body. Teksten 
finner du som kopi i 
arbeidsboka.  
Øv på ordene fra 
My English Book 
side 36 (lekse sist 
uke). Forbered deg 
til prøve på tirsdag.  
 

Norsk: Kaleido Arbeidsbok, s. 
62. Les vitsene og skriv ned 
din egen vits. 
 
Matte: Øv deg på side 88 i 
MULTI. Klarer du alt, tror du? 

Matte: MULTI til BLÅTT kryss i 
boka. 

 De som har mattehefte; jobber 
også til BLÅTT kryss. 
 
 

Matte: MULTI til RØDT kryss i 
boka. 

 De som har mattehefte; 
jobber til RØDT kryss. 
Norsk: Kaleido Arbeidsbok, s. 
63, oppgave 31. Hvis du vil, 32, 
også. 

Norsk: Øv deg på å fortelle en 
vits. 

Norsk: Les 2 – 6 sider videre i heftet 
ditt. Fortell om hva du leste! 
De som har egen bok, leser 15 -20 
minutter i den. 

Norsk: Les 2 -6 sider videre i 
leseheftet ditt. Svar muntlig på 
spørsmål bakerst i heftet. 
De som har egen bok, leser 15 -20 
minutter i den. 

HUSK å snakke om 

innholdet i leseheftet 

etter lesing. 

Uke 4, 25. januar – 29. januar



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

BARN. Vi legger særlig vekt på de sosiale målene! 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

SOSIALT:   
 

OMSORG - SAMARBEID  
• Jeg kan samarbeide med andre på en fin måte! 

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

FOKUSORD! 

multiplikasjon 

addisjon 

 

 
MATTE: 

 

Tema: Nytt kapittel: GANGING 1, side 92 – 107. 

• Jeg vet at ganging er det samme som gjentatt addisjon, altså «pluss flere 
ganger» 

NORSK: 

                     

  Tema: VITSER 

• Jeg kan lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde 

• Jeg kan skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster 

ENGELSK: 

 

 
Kommunikasjon 

Språklæring 

 Tema:  

• Jeg kan forstå og bruke engelske ord som handler om fritid og interesser 

• Jeg kan si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk  

• Jeg kjenner til 8 adjektiver; happy, sad, big, small, tall, short, strong, weak 

GLOSER:  
Toe, finger, 
shoulder, 
mouth, lips, 
tongue, knee, 
face 

     K & H 
         

Tema: BEVEGELSE I BILDET 

• Jeg kan blande og bruke primærfarger 

• Jeg kan tegne menneskekroppen  

• Jeg kan tegne krokitegninger  

• Jeg kjenner til kunstneren Frans Wideberg og bildet  

     TEMA 
 
 

TVERRFAGLIG TEMA: Folkehelse og livsmestring       Vi vil se “Bli med heim” - en Norsk dokumentarserie om barn som 
vokser opp i ulike familier.   https://www.nrk.no/skole-deling/?mediaId=24353   

Vi skal lære om filosofi, etikk og livssyn og bli kjent med Sokrates.  

I kunst og håndverk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene utvikler evne til 
skapende tankeprosesser og praktisk problemløsing. 

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 

 

• Øve mer på klokka? Prøv nettstedet gruble.net (her er det mange 

andre ting, også) 

Lenka kommer her: 

https://www.gruble.net/matte/klokka/klokkaanalog/ 

• Drillmester! Slår du din egen beste tid? Prøv dette spillet: 

https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/drillmester 

• Husk varme klær både på uteskole og ellers. Varm, god lue og 

votter som kan tåle litt fuktighet. 
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