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Mandag 7.mai- fredag 11.juni  
  

 

 

  Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag  

  

Fredag  

  

1.økt  

08.40-09.55  

Norsk / Matte Engelsk / Matte  Sykkeltur – plukke 

østers 
Norsk / arbeidsplan Engelsk   

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  

Matte / Norsk  Matte / Engelsk  Sykkeltur TEMA – 

oppsummering + en 

liten test 

Musikk / Tema  

Friminutt  

12.00-12.25  

Sone 2  Sone 3  Sone 1  Sone 2  Sone 3  

3.økt  

12.25-13.15  

Gym   Klassens time Sykkeltur Fysak K/H  

Friminutt13.15-

13.30   

Sone 3    Sone 2  Sone 3  Sone 1  

4.økt  

13.30-14.15  

Gym   Sykkeltur Engelsk K/H  

 

Lekser på: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  
 

Norsk 

Les teksten «Smarte Ted blir 
overrasket». 

Gjør oppgavene som tilhører 

teksten. 
 

 

Kompanilekse:  
Finn frem klær, i svart, brun eller 

kakigrønn / mørkgrønn. Ta med 

på skolen, så vi har alt klart til 
siste uken.  

 

TEMA (ukeslekse): Øv deg på 
begrepene til oppgavene / prøven 

om «Plast og redesign». Alle har 

fått utdelt et ark med oversikt.  
 

  

Norsk  

Les teksten «Smarte Ted blir 
overrasket».  Gjør oppgavene som 

tilhører teksten. 

 
 

Matte 

Gjør oppgaver på ark som du har i 
«lesepermen din».  

 

Norsk  

Les teksten «Smarte Ted blir 
overrasket». 

 

Engelsk 
Read page 166 «The Tomb of 

King Tut», in your readingfolder. 

Practice this weeks glossaries. 
 

Norsk 

Les teksten «Smarte Ted blir 
overrasket».  

 

Engelsk 
Øv deg til gloseprøve – årets 

siste! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tema og mål for uken: 

Hei alle sammen! 

Sist mandag var vi så heldige å ha besøk av Charlott, vår nye i elev. Denne uken starter hun hos oss, noe vi gleder oss veldig til! Vi ønsker 

henne VELKOMMEN        

Vi er inne i nest siste uke av skoleåret, og vi håper finværet holder seg utover!  

 

TURDAG onsdag: Vi sykler tilbake til Ørastranda og plukker østers. Vi så forrige uke at det var ekstremt 

mye østers der. Vi er så heldige å få et undervisningsopplegg med dyktige fagfolk denne dagen! Dette blir 
gøy!  

 

Siste uke, uke 24 blir det «Kompani-uke». Vi begynner allerede denne uken med forberedelser, og en av ukens lekser bærer preg av dette. 
Let i skap hjemme, finn klær i «militær-farger».  

Vi begynner også denne uken med å samle inn lærebøker. Fint om alle tar en grundig titt hjemme, om det er noen lærebøker i ulike fagene 

som ligger hjemme, vi mangler noen. Vi prioriterer en del utetid de to siste ukene, og jobber med samarbeid og problemløsningsoppgaver i 
grupper. 

Vi har fokus på oppsummering i de ulike fagene denne uken, og kommer til å bruke «VL-skjema» (vet-lært) i tematimene, engelsktimene og 
norsktimene. 

 

Hilsen Gry, Helene, Fredrik og Kaja S. 

 

 

 

 

ELEVFERDIGHETER OG 
SOSIALE MÅL  

- Jeg viser respekt for de i klassen min.  

- Jeg kan kommunisere på en hyggelig og respektfull måte. 

MATTE TEMA: Repetisjon og oppsummering av brøk  

NORSK TEMA: Skriving og oppsummering 

- Jeg kan skrive en tekst med riktig bruk av grammatikk. ‘ 
- Jeg kan lese tekst så godt jeg kan med leseforståelse og flyt. 

ENGELSK TEMA: Skriving, lesing og oppsummering 

- I can read a text and understand the meaning of it.  

- I can write about a fiction theme.  
TEMA (Dybdelæring) TEMA: Oppsummering og avrunding “Plast og redesign”.  

Fysisk aktivitet TEMA: Samarbeid og sykkel 

- Jeg er tålmodig på sykkeltur og respekterer at alle sykler i forskjellig tempo. 
- Jeg deltar på samarbeidsleker  

- Jeg er en god taper og en god vinner 😉  

UKENS GLOSER  

 
Gloseprøve utgår       



 

  


