
Uke 1, 4. januar – 8. januar

 

 

 

 

 
                                           

Hei!  

«Det e det finaste so e, når snøen lava ned, og den legge seg på mark og på tre».  

Den første skoleuka i det nye året har elevene hatt stor glede av snøen. Mange har hatt med sklimatter og 

kastet seg ut i bakken med stor iver. Det har stort sett gått bra, men litt knall og fall blir det jo!  Denne uka er 

skøyteisen klar for å tas i bruk. Det gleder vi oss til. På torsdag vil uteskolen derfor være i skolegården. Ta 

gjerne med skøyter, ski, sklimatter eller snowboard - og gjerne en pinne ved til bålet. Vi krysser fingre for at 

snøen blir liggende, og avslutter ukebrevet med enda en strofe fra Vilde og Anna sin sang om vintertid: «Og 

husk at vinteren e kort, og snøen regna bort, so kom ut min venn, no snøva det igjen». 

 

Vennlig hilsen Wenche, Janne og Asbjørn                TIMEPLAN DENNE UKA: 

 

LEKSER TIL: 

KLOKKEN MANDAG TIRSDAG ONSDAG   TORSDAG FREDAG 

1. økt 
08.25 09.35 

STILLELESING STILLELESING STILLELESING STILLELESING STILLELESING 

               KRLE 
J, W 

ENGELSK 
J, A, W 

NORSK 
A, W 

             MATTE     A, J, W 
(Regnefakta-prøven) 

NORSK 
A, J 

FRIMINUTT 09.35 – 09.55 

2. økt 
09.55 11.35 

J, W 
SAMFUNNSFAG 

NORSK 
A, KS 

MATTE 
              A, J, W 

A, J, W   UTESKOLE 
Vi er i aktivitet i skole-
gården. Skøyter og aking. 
Så rullerer vi, slik at noen 
blir med inn og får koblet 
seg på PC sammen med en 
voksen. 
Håper noen tar med en 

vedpinne   
For bål blir det! 

   MATTE 
A, J, W 

                                                              FRIMINUTT 11.35 - 12 FRIMINUTT 

3.økt 
12 – 13 

ENGELSK 
J, W 

 

STAVSKRIFT 
A, W, KS 

            K & H  A, J, KS, W 
 
Ta med så mange dorull-
kjerner eller tørkerull-
kjerner som mulig. Vi skal 
bygge hus i “Gaudi” stil!  

UTEGYM 
A, W 

Vi aker og leker ute 
i snøen! 

4. økt 
13.15-
14.15 

MUSIKK 
J, W 

  

A: Asbjørn    J: Janne       
W: Wenche      KS: 
Kaja 

 

FRIMINUTT 13-13.15   

K & H 
  A, J 

TIRSDAG ONSDAG       TORSDAG FREDAG 
Engelsk: 
My English Book 
side 35. Sam says. 
Du skal velge ut fire 
av adjektivene som 
du synes passer 
best, og sette dem 
inn på strekene.  
Les høyt de fire 
setningene for en 
voksen.  
   

Norsk: 
Les teksten om 
«Sykkelfikser Sivert 
Nakken» på s. 68 i Kaleido. 
Les minst 3 ganger. 
 
TA MED DORULLKJERNER 
ELLER TOMME 
MELKEKARTONGER/JUS-
KARTONGER. SKYLLES GODT. 

Matte: MULTI til BLÅTT kryss i boka. 
 De som har mattehefte; 

jobber til BLÅTT kryss. 
 
 
Har noen ukeblader eller aviser 
hjemme? Trenger ikke være nye. Ta 
de med! 

Matte: MULTI til RØDT kryss i 
boka. 

 De som har mattehefte; 
jobber til RØDT kryss. 
Underskrift på kapittelprøva. 
Norsk: Skriv din egen annonse, 
se i Kaleido Arbeidsbok, s. 59, 
OPPGAVE 20. 

Norsk: Husk å ta med 
leseheftet til skolen (hvis du 
har et hjemme) 

Norsk: Les 2 – 6 sider videre i heftet 
ditt.  
De som har egen bok, leser 15 -20 
minutter i den. 

Norsk: Les 2 -6 sider videre i 
leseheftet ditt. Svar muntlig på 
spørsmål bakerst i heftet. 
De som har egen bok, leser 15 -20 
minutter i den. 

HUSK å snakke om 

innholdet i leseheftet 

etter lesing. 

http://suburbancorrespondent.blogspot.com/2014/01/must-be-hole-in-my-pocket.html
http://suburbancorrespondent.blogspot.com/2014/01/must-be-hole-in-my-pocket.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


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

BARN. Vi legger særlig vekt på de sosiale målene! 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

KONTAKTINFO 

 

 

 

 

SOSIALT:   
 

OMSORG - SAMARBEID  
• Jeg kan samarbeide med andre på en fin måte! 

• Jeg tar med andre i lek – hvis noen spør eller ser ensomme ut☺☺ 

FOKUSORD! 

initialer 

annonse 

 

 
MATTE: 

 

Tema: Nytt kapittel: GEOMETRI, side 76 - 91 

• Jeg vet hva som kjennetegner en pyramide, et prisme, en sylinder, en kule eller en 
kjegle 

NORSK: 

                     

  Tema: Substantiv og tegneserier 

• Jeg vet hva et substantiv er 

• Jeg kan skrive egne setninger med substantiv i 

 

ENGELSK: 

 

 
Kommunikasjon 

Språklæring 

 Tema:  

• Jeg kan forstå og bruke engelske ord som handler om fritid og interesser 

• Jeg kan si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk  

• Jeg kjenner til 8 adjektiver; happy, sad, big, small, tall, short, strong, weak 

 

GLOSER:  
Toe, finger, 
shoulder, 
mouth, lips, 
tongue, knee, 
face 

     K & H 
         

Tema: Soria Moria Slott.  

• Jeg kjenner til arkitekten Antoni Gaudí og har sett noen av bygningene han har tegnet.  

• Jeg kan gjenkjenne og tegne grunnformene 

• Jeg kan bygge et hus av forskjellige grunnformer.  

     TEMA 
 
 

TVERRFAGLIG TEMA: Folkehelse og livsmestring 

 Vi vil se “Bli med heim” - en Norsk dokumentarserie om barn som vokser opp i ulike familier. 
 https://www.nrk.no/skole-deling/?mediaId=24353   
Vi skal lære om filosofi, etikk og livssyn og bli kjent med Sokrates.  

• I kunst og håndverk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene utvikler evne til skapende 
tankeprosesser og praktisk problemløsing. 

• Lenke til matematikk, 

https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3a 

Her har du mange oppgaver om klokka i 

kapittel 4. 

• HUSK VARME KLÆR OG FOTTØY PÅ 

UTESKOLE! Votter er varmere enn hansker. 

  

 

 

 

                                                       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 
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