
   
 

Info: 

→ Ny periode «Identitet og kulturelt mangfold». 

→ Turdag onsdag 2.desember. Ha med: vedkubber, noe varmt i termosen, noe til å grille på bålet og 

klær etter vær. Utebukse er viktig, mange har vært kalde på tur! 

→ Ta med tomme doruller / tørkepapirruller på skolen. Vi samler inn til å lage julepynt 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
Matte: 
Fyll ut arket “dagens tall”, 
tallet er 84. 
 
 
Norsk:  
Les og øv deg på dine 
egne replikker i 
«Leseteateret». Gå gjerne 
sammen med flere i 
gruppen din og øv 
sammen etter skoletid  

Norsk:  
Les og øv deg på dine 
egne replikker i 
«Leseteateret». Gå gjerne 
sammen med flere i 
gruppen din og øv 
sammen etter skoletid 

Matte: Jobb minst 15 
minutter med 
nettoppgavene i linker:  
https://podium.gyldendal.
no/multi-
nettoppgaver#menuItem_
5a_3  
 
Norsk:  
Les og øv deg på dine 
egne replikker i 
«Leseteateret». Gå gjerne 
sammen med flere i 
gruppen din og øv 
sammen etter skoletid 

Engelsk: 
Read the text about Charles 
Dickens in your writing 
book. Write down those 
words you find difficult.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Norsk:  
Les og øv deg på dine egne 
replikker i «Leseteateret». 
Gå gjerne sammen med 
flere i gruppen din og øv 
sammen etter skoletid 

 

 

 

 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
08.25-
09.55 

Matte / norsk Matte / engelsk TURDAG 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 TURDAG Tema Musikk 

Friminutt 
12.00-
12.25 

Sone 2 Sone 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 

3.økt 
12.25-
13.15 

Gym JULESTRØMPE TURDAG 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 Adventsstund  JULEAKTIVITETER K/H 

UKEBREV UKE 49 
30.november-4.desember 

https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5a_3
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5a_3
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5a_3
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5a_3


Tema og mål for uken: 

God uke til alle sammen! 

Vi går nå inn i en periode der vi har satt av tid til pepperkakebaking, praktisk håndarbeid, høytlesing, samarbeid 

og kos. Elevene må begynne å ha med seg tomme doruller og tørkeruller til klassen. Vi samler opp!  

Desember i år blir noe annerledes enn vi er vant til, i og med at alt må foregå klassevis. Luciafest 

14.desember blir ute i skolegården med lussekatter i klasserommene som lærerne deler ut. Tirsdag 

15.desember skal vi ha grøtfest, men i klasserommet fra kl: 12-13. Siste skoledag blir det fellessamling på 

teams. Vi skal gjøre det til en fin desembermåned likevel, selv om ting blir noe utenom det vanlige. 

Turdag onsdag 2.desember. Ta med vedkubber, klær etter vær, noe å grille og varm drikke i termos. 

Tema for perioden fra uke 49-51 heter «Identitet og kulturelt mangfold» der det tverrfaglige temaet er 

Folkehelse og livsmestring.  Elevene skal lære mer om juletradisjoner i andre kulturer, og vi skal bli litt bedre 

kjent med det kulturelle mangfoldet som finnes i vårt samfunn. Vi skal også ha fokus på vennskap og samarbeid 

denne perioden. 

I desember kommer vi til å ha en liten grublis stående på ukebrevet fra uke til uke. Disse grublisene snakker vi 

om på fredagene når dere har fått fundert litt på dem.  

 

Hilsen Gry, Helene og Fredrik 

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 
 

Author 

Grammatikk  

Diftonger 

Skriving  

Identitet  

Rolle  

 

 SMART 
Omsorg 
Hjelpsomhet 
Samarbeid 
Humanisme 
Kreativitet 
Takknemlighet 

MATTE TEMA: 

• Jeg kan plassere desimaltall i stigende rekkefølge.  

• Jeg kan runde av et desimaltall til nærmeste hele 
tall. 

• Jeg kan overslagregning med desimaltall. 

NORSK TEMA: Grammatikk og leseteater 

 Jeg kan bruke enkel- og dobbel konsonant. 

 Jeg vet hva diftonger er. 
 Jeg kan bruke skj / kj-lyden riktig. 

 Jeg kan bruke grammatikk riktig når jeg skriver.  

 Jeg er med å øve på leseteateret med gruppen min. 

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: Kulturelt mangfold: «Det er bare jeg som er meg». 
 Jeg vet hva identitet og rolle er.  

 Jeg kan reflektere over ulike roller vi har i 
hverdagen. 

KROPPSØVING  Aktiviteter i gymsalen 

 Jeg samarbeider med de jeg er på lag med 

 Jeg følger reglene i lek 

 Jeg håndterer et eventuelt tap 

UKENS GRUBLIS  
HVORFOR STÅR NOEN BOKSTAVER OVER LINJEN OG NOEN UNDER LINJEN? 


