
 
Lekser på: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  

Norsk – repetert lesing 
Les teksten «Tor forsvinner» - 

ligger i lesepermen din. Ta tiden 

når du leser, og skriv ned tiden i 

skjemaet. 

 

Matte 
Gjør opphgave 5.27 og 5.28 på 

side 15 i Multi 5B. Skriv svarene 

inn i kladdeboken din.  

 

 

 

Norsk – repetert lesing 
Les teksten «Tor forsvinner» - 

ligger i lesepermen din. Ta tiden 

når du leser, og skriv ned tiden i 

skjemaet. 

 

Engelsk - Springtime 
Read the text about spring signs. 

What do you think about when 

you hear the word; SPRING? 

Write it down in your writingbook.  

Norsk – repetert lesing 
Les teksten «Tor forsvinner» - 

ligger i lesepermen din. Ta tiden 

når du leser, og skriv ned tiden i 

skjemaet. 

 

Norsk – repetert lesing 
Les teksten «Tor forsvinner» - 

ligger i lesepermen din. Ta tiden 

når du leser, og skriv ned tiden i 

skjemaet. 
 

 

IINFO 

På mandag tar vi frem ferdighetsløypen til sykkelopplæringen i gymtimen. Fint om de som har mulighet 

tar med seg sykkel på mandag. Alle må også huske å ha med seg hjelm! Vi er ute begge øktene så husk 

varme klær 😊  

 

 Mandag 

Skolen 

Tirsdag 

Skolen 

Onsdag 

Uteskole 

Torsdag 

Hjemmeskole 

Fredag 

Uteskole 

1.økt 
08.40-

09.55 

Matte / Norsk Engelsk / Matte UTESKOLE Arbeidsplan UTESKOLE 

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 

TEMA Matte / Engelsk UTESKOLE Arbeidsplan UTESKOLE 

Friminut 
12.00-

12.25 

Sone 2 Sone 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 

3.økt 
12.25-

13.15 

Gym 

Sykkel 

Klassens time UTESKOLE Gymtime på 

arbeidsplanen 

UTESKOLE 

Friminutt
13.15-

13.30  

Sone 3  Sone 2 Sone 3 Sone 1 

4.økt 
13.30-

14.15 

Gym 
Sykkel 

UTESKOLE Arbeidsplan UTESKOLE 

Ukebrev uke 15    

12-16.april  

 

 



Tema og mål for uken: 

Hei alle sammen! 

Ny uke, nye endringer       Vi begynner å bli gode på å «snu oss om» i disse dager. Her kommer en oversikt: 

• Mandag: skole i 2 kohorter 

• Tirsdag: skole i 2 kohorter 

• Onsdag: Uteskole 

• Torsdag: Hjemmeskole 

• Fredag: Uteskole 

Det er veldig viktig at når det er uteskole onsdag og fredag at alle har med seg nok med klær! Vi ser at elevene har det MYE 

morsommere på tur når de ikke er kalde, og hvis de i tillegg kan sette seg ned uten å bli våte i rumpa, så hjelper det jo veldig 

mye! Vi griller onsdag, så ta med noe godt til bålet. Fredag er det bålforbud (15.april-15.september) så da må vi finne på noe 
annet gøy!  

Vi ser at mange av elevene trives på hjemmeskole, og vi synes også at vi har fått bedre tid med hver enkelt når vi har kunnet 

ringe hverandre på teams. Dette er en fin erfaring for elevene å ha med seg, og vi ser at de vokser veldig på det. Både det å 
kunne jobbe selvstendig og å lære seg digitale ferdigheter. 

Vi har hatt litt «leksefri» når vi i en periode har hatt mye hjemmeskole. Dette er et bevisst valg fra vår side. Denne uken begynner 
vi igjen med lekser, og vi trapper gradvis opp. 

Utover april / mai vil dere får tider til utviklingssamtaler med Gry og meg. Jeg vet noen av dere allerede har fått tider utdelt. Vi 

setter opp gitte tidspunkt, og blir den tildelte tiden vanskelig, så bytter dere innbyrdes, bare gi oss beskjed. Det blir 
utviklingssamtaler på teams. 

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: 

Leseforståelse 

Språk 

Flerspråklighet 

Bokmål 

Nynorsk 

Skriftspråk 

Solsystemet 

Verdensrommet 

Stjerner og galakser 

Omkrets 

Lengde 

Ukjent side (x) 

MATTE TEMA: Omkrets 
- Jeg vet hvordan jeg måler omkrets  
- Jeg kan finne lengden på en ukjent side, dersom jeg vet hva 

omkretsen er og hvor mange de andre lengdene er. 
NORSK TEMA: Leseforståelse og språk 

- Jeg kan snakke om ulike språk, og vet hva flerspråklig betyr.  

- Jeg kan lese noen nynorske tekster.  

- Jeg kan sammenligne på enkel måte bokmål og nynorsk.  

- Jeg kan lese med forståelse og svare på oppgaver til lest tekst. 

ENGELSK TEMA: Springtime and language 

- I can tell something about spring in English.  

- I can talk about english as a language.  

- I know something about different languages.  

TEMA (Dybdelæring) TEMA: Planeter, verdensrommet og solsystemet 

- Jeg kan gjenfortelle kort om minst 4 planeter i solsystemet, 

valgfrie.  

- Jeg kjenner til stjernenes fødsel og «død».  

- Jeg vet hva melkeveien er.  

- Jeg har kjennskap til noen av de mest kjente stjernebildene på 

himmelen. 

Fysisk aktivitet TEMA: Sykkel 

- Jeg gjør så godt jeg kan i ferdighetsløypen i skolegården. 
- Jeg kan vente tålmodig på min tur. 

SMART: 

Ansvarsbevissthet  

Samarbeid 

Nysgjerrighet  

Læringsglede 

UKENS GLOSER Climate – Klima 

Spring – vår 

Spring cleaning – vårrengjøring  

Flowers – blomster 

Regrowth – gjenvekst  

Blue Tit – Blåmeis  


