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Mandag 31.mai- fredag 

4.juni 

UKEBREV 

  

 

  Mandag  

Skolen  

Tirsdag  
Uteskole til Ørastranda 

Onsdag   Torsdag  

  

Fredag  

  

1.økt  

08.40-09.55  

Norsk / Sy Uteskole - sykkel Matte Norsk / arbeidsplan Engelsk  
Gloseprøve  

Friminutt09.55-

10.15  

Sone 1  Sone 2  Sone 3  Sone 1  Sone 2  

Lunsj  

10.15-10.35  

  

2.økt  

10.35-12.00  

Sy / Norsk  Uteskole - sykkel Norsk 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   Uteskole - sykkel TEMA: Sy Fysak K/H  

Friminutt13.15-

13.30   

Sone 3    Sone 2  Sone 3  Sone 1  

4.økt  

13.30-14.15  

Gym   TEMA - 
oppsummering / 

gjennomgang 

Engelsk K/H  

 

Lekser på: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  
 

Norsk 

Les teksten «Smarte Ted i 
slåsskamp». Gjør oppgavene som 

tilhører teksten. Ta tiden. 

 
Matte: 

Gjør oppgavene på arket som du 

har limt inn i kladdeboken din. 

Norsk  

Les teksten «Smarte Ted i 
slåsskamp». Gjør oppgavene som 

tilhører teksten. Ta tiden 

 
 

Norsk  

Les teksten «Smarte Ted i 
slåsskamp». Ta tiden 

 

Engelsk –  
Read the text «Kids against 

waste». The text is in your 

readingfolder. Practice 
glossaries. 

 

Norsk 

Les teksten «Smarte Ted i 
slåsskamp». Ta tiden 

 

Engelsk 
Øv deg til gloseprøve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tema og mål for uken: 

 

Hei alle sammen! 

Mandag denne uken får vi besøk av Charlott, vår nye klassevenn. Charlott skal få bli litt kjent med oss på 5.trinn, og blir vist rundt på skolen 

før hun starter hos oss 7.juni. Vi gleder oss til å hilse på henne        

TURDAG: Tirsdag blir turdagen denne uken. Vi skal sykle til Ørastranda og plukke søppel. Vi tar med engangshansker og poser. Elevene 
må ha med seg godt med klær etter vær. Vi er ute hele dagen. Sykler sammen tilbake til skolen ca 12.15, og avslutter 13.00 som normalt på 
tirsdager.  

Norskleksa: Det er riktig at tittelen på norskleksa ikke stemmer overens med det som står i leseskjema i lesepermen. Det går helt fint, bare 
skriv den «nye» tittelen på, og ta tiden og gjør oppgaver som normalt. 

Matte: 

Vi fortsetter med brøk som tema, dette skal vi holde på med frem til ferien.  

Denne uken begynner vi på skjortene som skal bli til forklær når vi begynner med mat og helse neste skoleår.  

 

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 

 

Gjenbruk 

Bærekraft  

Sy 

Strandplukkedag 

Brøkstrek 

Teller 

Nevner 

Sammenligne  

 

 

MATTE TEMA: Brøk  

- Jeg kan koble sammen riktig brøk til riktig illustrasjon. 
- Jeg kan sammenligne brøker og finne ulike brøker som har lik verdi. 

NORSK TEMA: Skriving og rettskriving 

- Jeg kan skrive faktatekster 

- Jeg kan skrive rett – rettskriving og grammatikk. 
ENGELSK TEMA: Reading fluency and grammar  

- I can read and translate an english text.  

- I know how to  write correct English. 
TEMA (Dybdelæring) TEMA: Plast og gjenbruk 

- Jeg kan gjenfortelle kort hva vi har lært hittil i tema. 

- Jeg kan sy mitt eget forkle.  
Fysisk aktivitet TEMA: Aktiviteter i skolegården 

- Jeg er med på de ulike aktivitetene som organiseres 
- Jeg takler et eventuelt tap 
- Jeg samarbeider med gruppen min  

 

UKENS GLOSER  

 

Viewers – seere 

Rinse – skylle 

Worksheets – arbeidsark 
Office – kontor 

Environment – miljø 

Left – lagt igjen 
Greasproof paper – matpapir  


