
  
 

Kort og godt – informasjon 

 Innesko 

 Skift i garderoben 

Ukelekse i leseheftet. Husk å krysse av på skjema når du har lest og gjort alle oppgavene for uken.  

Lekser på: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
Matte: 

Fyll ut arket “dagens 

tall”, tallet er 110. 

 

 

Norsk:  

Les teksten 

om “Da jeg 

ble født” som du har i 

leseheftet ditt. Svar på 

de lilla oppgavene. Skriv 

svarene dine i norsk 

skrivebok. Husk overskrift 

og dato på leksen. 

Norsk:  

Les teksten 

om «Da 

jeg ble 

født» som du har i 

leseheftet ditt. Svar på 

de gule oppgavene. 

Skriv svarene dine i norsk 

skrivebok. Husk overskrift 

og dato på leksen. 

  

 

Matte:  

Prøv deg frem på spillet 

https://phet.colorado.e

du/sims/html/fraction-

matcher/latest/fraction-

matcher_en.html. Start 

på nivå 1. Jobb i ca. 15 

minutter. 

 

Norsk: 

Les teksten 

om “Da 

jeg ble 

født” som du har i 

leseheftet ditt. Svar 

utfyllende på de grønne 

oppgavene. Skriv 

svarene i norsk skrivebok. 

Husk overskrift og dato 

på leksen. 

 

Engelsk: 

Read page 

100-101 in 

Quest: «Girl saves her best 

friend». Translate. Practice 

glossaries page 101. We 

will have a glossary test 

Friday. 
 

 

 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
08.25-

09.55 

Matte / norsk Matte / engelsk Matte / norsk Norsk Norsk 

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 Engelsk / matte Norsk / matte Tema Musikk 

Friminutt 
12.00-

12.25 

Sone 2 Sone 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 

3.økt 
12.25-

13.15 

Gym Tema Tema FYSAK /Klassens 

time 

K/H 

Friminutt 
13.15-

13.30  

Sone 3  Sone 2 Sone 3 Sone 1 

4.økt 
13.30-

14.15 

Gym Tema Tema  K/H 

UKEBREV UKE 47 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-matcher_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-matcher_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-matcher_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-matcher_en.html


Tema og mål for uken: 

God uke til alle sammen! 

Da er vi inne i nest siste uke i denne perioden. Vi nærmer oss desember, og vi har allerede nå begynt å 

planlegge desemberaktiviteter. Vi har valgt å lese «Snøsøsteren» som adventskalender i år.  

I engelsk vil vi fokusere på lesing. Elevene skal bli litt mer komfortable med å lese engelsk, i første 

omgang for en liten gruppe / læringspartner.   

Vi hadde en veldig hyggelig turdag tirsdag uke 46. God stemning, smil og latter hele dagen. Det var lett 

å se at flere hadde savnet en dag med masse frisk luft og fysisk aktivitet.  

Vi skal de to siste ukene jobbe med å lage en «fake news-avis» i klassen. Vi skal også avrunde arbeidet 

vårt med norsk politikk. Dette er et stort tema som blir relevant også på andre trinn. 

 

 

Hilsen Helene og Gry 

ELEVFERDIGHETER 

OG SOSIALE MÅL  

 Jeg er positiv når jeg samarbeider med 

medelever. 

 Jeg er kan forholde meg til regler rundt 

fotballbanen og oppsatte lag. 

 Jeg kan vise hensyn til de rundt meg. 

FOKUSORD 

 

Read 

Literature  

Author 

Tallverdi  

Tallinje  

Fortelling  

Fake news  

 

MATTE TEMA: Desimaltall 

* Jeg kan finne forskjellen mellom to verdier på en 

tallinje. 

* Jeg kan gjøre om fra millimeter til centimeter. 

* Jeg kan forskjellen på tideler og hundredeler.  

NORSK TEMA: Del et dikt og skriving 

 Jeg vet hva fokusordene betyr. 

 Jeg kan produsere og jobbe videre med en 

egen fortelling. 

 Jeg vet hva rim er, og kan bruke det når jeg 

skriver egne tekster.  

ENGELSK TEMA: Let`s read 

 I can read different kinds of texts in English. 

 I know something about british and american 

literature.  

 I know of some important authors from british 

and american literature. 

TEMA 

(Dybdelæring) 

TEMA: Norges nyere historie og norske partier. 

 Vi jobber med de norske partiene, og vi skal lage 

en fake news-avis. Vi jobber derfor også en del 

med kildebruk og kildekritikk. 

KROPPSØVING  Aktiviteter i gymsalen 

 Jeg samarbeider med de jeg er på lag med 

 Jeg følger reglene i lek 

 Jeg håndterer et eventuelt tap 

SMART: 

Læringsglede, mot, 

samarbeid, 

lederegenskaper, 

nysgjerrighet og 

kreativitet.   


