
  
 

Kort og godt – informasjon 

• Fortsatt en del som mangler innesko, fint om dette kommer på plass raskt. 

• Turdag på tirsdag, ha med klær som passer til været. Vi lager bål og koser oss med forskjellige 

aktiviteter i skogen. Det er lov å ha med seg bålmat om man ønsker det og noe varmt på 

termosen. Det kan også være lurt med en ekstra genser om man skulle bli kald. Dere trenger 

ikke ha med bøker denne dagen, bare pennal. Fint hvis om de som har mulighet tar med seg 

en vedkubbe eller to i sekken 😊  

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 100. 

 

 

Norsk:  

Les teksten om 

“Bondegården vår” 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 

«Bondegården vår» som 

du har i leseheftet ditt. 

Svar på de gule 

oppgavene. Skriv 

svarene dine i norsk 

skrivebok. Husk overskrift 

og dato på leksen. 

  

 

Matte:  

Oppgave 3.10, 3.11 og 

3.12 på side 72. Før inn i 

kladdeboken din, husk 

marg. 

 

Norsk: 

Les teksten om 

“Bondegården vår” 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 

48 in Quest 

about «The empty fridge». 

We will read the rest of 

the story at school. 

Translate the best you 

can. 

 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
08.25-

09.55 

Matte TURDAG Matte 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 

Matte / spill TURDAG Norsk Tema Musikk 

Friminutt 
12.00-

12.25 

Sone 2 Sone 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 

3.økt 
12.25-

13.15 

Gym TURDAG 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 46 



Tema og mål for uken: 

Hei og hopp, turdag er topp! 

Turdag: tirsdag tar vi med oss fagene ut i skogen. Vi skal ha diverse aktiviteter, lage bål og kose oss 

sammen. Pass på at elevene har med seg det de trenger og at de er godt kledd. Mer info står lenger 

opp på ukebrevet. 

Dybdelæring: Det er morsomt å se engasjementet elevene har hatt for valget i USA disse ukene. Vi 

runder nå av med valg i USA og går over til norsk politikk. Elevene skal få lære mer om eldre norsk 

historie og veien frem mot et selvstendig rike, samt at vi skal sette oss dypere inn i hvert enkelt parti i 

Norge. Vi skal jobbe med «fake news» og forhåpentligvis få til å lage en avis om dette tema. Dette blir 

veldig spennende. 

I musikken fremover vil vi begynne med et Leseteater, både et leseteater om jul, og et om ballidrett. 

Dette er miniteater der elevene får roller og manus, som de da skal øve seg på. Dette vil etter hvert bli 

leselekse også. Målet er at dette skal ende ut i et skuespill elevene har for hverandre før vi tar juleferie.  

I matematikken skal vi i gang med desimaltall som hovedtema. 

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 

 

Desimaltall 

Tideler  

Hundredeler 

Monarki 

Folkesuverenitetsprinsippet 

Maktfordelingsprinsippet 

Dikt  

MATTE TEMA:  

 Jeg vet hva et desimaltall er. 
 Jeg kan gjøre om brøk til et desimaltall. 

 Jeg kan plassere desimaltall på en tallinje. 

NORSK TEMA: Del et dikt 

 Jeg vet noe om form og innhold i dikt. 

 Jeg kan lese og skrive egne dikt Jeg kan skrive 

min egen fortelling 

 Jeg er kreativ i min skriveprosess. 

ENGELSK TEMA: How the body work 

 I know what my vody needs to function 

 I can read an English text and translate it. 

TEMA (Dybdelæring) TEMA: Politisk valg og norske partier  

 Vi jobber med de norske partiene. Elevene blir 

delt inn i grupper hvor de skal «representere» ett 

parti hver og sette seg inn i partiet (målet 

gjelder for resten av perioden) 

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.   


