
UKE 17, 2021 
 
 
 
Mandag 26.april – 
fredag 30.april 

UKEBREV 
  

 

Lekser på: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  
 

Norsk – repetert 
lesing 
Les teksten 
«Festen i hula» - 
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 oppgave 5.47 
side 23 i multi 5b. 
Oppgavene 
handler om 
hvordan man 

Norsk – repetert lesing 
Les teksten «Festen i hula» - ligger i lesepermen din. 
Ta tiden når du leser, og skriv ned tiden i skjemaet. 
Gjør andre side med oppgaver som tilhører teksten. 
 
TEMA:  
Se filmen i denne linken; 
https://www.youtube.com/watch?v=8WrMCdnSnqc 
Skriv ned det du mener er viktig å huske innenfor de 
tre: sosiale forhold, økonomi og klima & miljø. Følg 
nøye med på filmen, trykk på pause hvis det er noe 
du skal skrive ned som du hører. 
Vi skal jobbe videre med temaet torsdag på skolen.  
 

Norsk – repetert 
lesing 
Les teksten «Festen 
i hula» - ligger i 
lesepermen din. Ta 
tiden når du leser, 
og skriv ned tiden i 
skjemaet. 
 
 

Norsk – repetert lesing 
Les teksten «Festen i hula» 
- ligger i lesepermen din. Ta 
tiden når du leser, og skriv 
ned tiden i skjemaet. 
 
Engelsk –  
Gul: Read about “Romeo 
and Juliet”. In your reading 
folder. Fill in and answer 
questions. 
 
Lilla: Read the text “Tough 
and Nails”. The text is in 
your reading folder. Fill in 
and answer questions. 
Øv deg på ukens gloser. 
Det blir gloseprøve på 
fredag 
 

 Mandag 
Skolen 

Tirsdag 
Skolen 

Onsdag 
Uteskole 

Torsdag 
 

Fredag 
 

1.økt 
08.40-
09.55 

Matte / Norsk Engelsk / Matte UTESKOLE 
Sykkeltur  

Norsk / arbeidsplan Engelsk 
Gloseprøve 

Friminutt
09.55-
10.15 

Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 1 Sone 2 

Lunsj 
10.15-10.35 

2.økt 
10.35-
12.00 

Norsk / Matte Matte / Engelsk UTESKOLE TEMA Musikk / Tema 

Friminutt 
12.00-
12.25 

Sone 2 Sone 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 

3.økt 
12.25-
13.15 

Gym 
Sykkel 

Klassens time UTESKOLE Fysak K/H 

Friminutt
13.15-
13.30  

Sone 3  Sone 2 Sone 3 Sone 1 

4.økt 
13.30-
14.15 

Gym 
Sykkel 

UTESKOLE Engelsk K/H 

https://www.youtube.com/watch?v=8WrMCdnSnqc


regner ut arealet 
av en trekant.  

 

 

Tema og mål for uken: 

Hei alle sammen! 

Denne uken er vi i gang med nytt tema; Plast og gjenbruk – bærekraftig utvikling. Vi skal holde på med dette i ca 5 uker.  

Det var gøy å se alle på sykkel igjen i uke 16. Noen har behov for en liten vårservice på sykkelen, fint om dere kan ta en titt på 
sykkelen hjemme. Vi fortetter med sykling denne uken også, både i gymtimen på mandag og turdagen på onsdag. Det vil 
etter hvert bli trafikkdag, vi gir nærmere beskjed om dette. 

Minner om at alle må ha med seg en herreskjorte på skolen, denne skal brukes til å sy forkle av i denne perioden. Om dere 
ikke har mulighet til dette er det fint om dere kan gi oss en beskjed, så er vi selvfølgelig behjelpelige med å finne en. 

Vi fortsetter med norsk og engelsk lesing i lekse. Begge tekstene skal ligge i lesepermen. 

Husk sykkel og sykkelhjelm onsdag! 

 

 

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: Areal av trekant 
- Jeg vet hvordan jeg finner arealet til en trekant. 
- Jeg vet hvordan jeg finner halvpareten av noe 

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 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 
(Ukens gloser er fra 
de to ulike engelske 
tekstene elevene 
skal lese i lekse 
denne uken). 

Different – Forskjellig 
I don’t care – Jeg bryr meg ikke  
To quarrel - Å krangle 
Among – blant  
A beard – skjegg 
Crew – mannskap 
To grow up - å vokse opp.  



  


