
Uke 47, 16. november – 20. november       

 

 

 

 

 
                                           

Hei! 

 

Vi har lagt bak oss den første uka der vi sitter i grupper. Stort sett er erfaringene gode. Det har blitt bedre plass i 

klasserommet og det innbyr til mer samarbeid og bruk av «læringspartner». Det er en god måte å få samlet 

oppmerksomheten til hele gruppa på. Så, vi fortsetter med dette. 

Så er det slik at vi «mister» Janne 2 timer i uka (tirsdager), til 4. trinn. Vi har fått lov å ha henne «på lån» disse to timene, 

men fra nå av er det slutt  Kaja kommer inn som erstatning i 2. økt. 

På onsdag baker vi hjerter til adventskalenderen vår. Håper alle har et forkle som kan tas med. Hvis ikke, har vi noen til 

utlån på skolen. 

Et lite 💗-sukk til slutt: Når vi har uteskole, er det noen som lett fryser og er våt og kald på beina. Husk å utruste barna med 

varme klær, votter og lue + varme støvler/vintersko nå utover vinteren. 

 

Vennlig hilsen Wenche, Janne og Asbjørn 

 

LEKSER TIL: 

 

 

 

KLOKKEN MANDAG TIRSDAG ONSDAG   TORSDAG FREDAG 

1. økt 
08.25 09.35 

STILLELESING 

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

KRLE 

STILLELESING 

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

  ENGELSK   
 J, A, W 

STILLELESING 
   UTESKOLE! 
HUSK klær og sko etter 
vær og føre! 

 
 
 

Oppgave: Vi jakter på 
den perfekte meteren og 
det perfekte kilo-
grammet! 
Det blir bål, så vi håper 
noen tar med en 

vedpinne i sekken   

STILLELESING 

NORSK 
A, J, W 

NORSK 
A, J 

                                                              FRIMINUTT 09.35 – 09.55 FRIMINUTT 

2. økt 
09.55 11.35 

 SAMFUNNSFAG      
 J, W 

NORSK 
                  A, KS 

MATTE 
              A, J, W 

   MATTE 
A, J, W 

                                                              FRIMINUTT 11.35 - 12 FRIMINUTT 

3.økt 
12 – 13 

ENGELSK 
  J, W 

 

          STAVSKRIFT 
A, W, KS 

 
 

Vi baker 
pepperkakehjerter 

A, J, KS, W 

INNEGYM 
A, W 

         Husk gymsko! 

4. økt 
13.15 14.15 

J = Janne, A = Asbjørn, W = Wenche, 
 KS = Kaja 

  

 FRIMINUTT 13-13.15   

    Vi baker! 
   A, J 

TIRSDAG ONSDAG       TORSDAG FREDAG 
Engelsk: 
Gjør oppgave 
6. og 7. på side 
16 i Stairs. My 
workbook. 

Norsk: Ukelekse i stavskrift.  Vi setter 
et kryss i boka på tirsdag, så kan barna 
jobbe med leksa i løpet av uka, hjemme. 
Heftet tas med hjem på onsdag og tilbake 
til skolen på fredag. 
TA MED ET BLAD ELLER EN AVIS (TRENGER 
IKKE VÆRE FERSK) 

Matte: MULTI, til BLÅTT kryss i 
boka (individuell lekse) 
      Ark i matteheftet, jobbe til 
BLÅTT kryss. 
 

Matte: MULTI, til RØDT kryss 
i boka (individuell lekse) 
   Ark i matteheftet, jobbe til 
RØDT kryss. 
 

Norsk: Les i leseheftet ditt, det nye, 
les 2-6 sider videre. Les HØYT for 
mamma eller pappa. 

Norsk:  Les i leseheftet ditt, 
det nye, les 2-6 sider videre. 
Les HØYT for mamma eller 
pappa. 

Norsk: Kaleido Arbeidsbok s. 
37, oppgave 15. 

Onsdag er dagen der vi bytter 

lesehefte. Husk å høre barna lese 

høyt for deg, helst hver dag. 

 

Ta med forkle og noen få 

pepperkakeformer (som er 

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

BARN. Legg særlig vekt på de sosiale målene! 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                       

KONTAKTINFO 

 

 

 

 

 

SOSIALT:   
 

• Jeg tar med andre i lek! 

• Jeg gir støttende og gode kommentarer på fotballbanen! 

FOKUSORD! 

Verb 

Ordklasse 

 

 
MATTE: 

 

NYTT KAPITTEL NÅ: Kapittel 3, MÅLING, SIDE 40 – 59 

• Jeg kan plassere tall på en tallinje 
• Jeg kan sortere tall etter størrelse 

NORSK: 

                     

  Tema: EVENTYR 

• Jeg vet hva et VERB er og kan skrive setninger med verb i. 

 

ENGELSK: 

 

 Tema: Seasons 

• Jeg kan kjenne igjen og forstå de engelske ordene for årstidene 

• Jeg kan kjenne igjen noen enkle adjektiv: tired, cold, warm, wet, awake, sad, angry, happy, og 

knytte disse til begrepene day, night, morning, evening eller årstidene.  

     K & H 
         

Trollene MALES.   

     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 

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

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

4/3a#menuItem_2   

Repeter gjerne fra kapittel 1 og 2 
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