
 
 

Kort og godt – informasjon 

→ Ta med tomme doruller / tørkepapirruller på skolen. Vi samler inn til å lage julepynt (nei, ingen dorullnisser 😊) 

→ Vi fortsetter med psykologisk førstehjelp i klassen, i regi av helsesykepleier.  

→ Norskleksen gjelder tirsdag, onsdag og torsdag denne uken grunnet Psykologisk førstehjelp på mandag (da får vi 

ikke gjennomgått leksen). 

Ukelekse i leseheftet. Husk å krysse av på skjema når du har lest og gjort alle oppgavene for uken.  

Lekser på: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
Matte: 
Fyll ut arket “dagens tall”. I 

dag kan du velge slev, men 

tallet må være større enn 20 

og mindre enn 1000. Jeg er 

spent på å se hvilke tall dere 

velger. 

 
 

Norsk:  
Les teksten om 
“De blinde 
mennene” som 
du har i 
leseheftet ditt. Svar på de lilla 
oppgavene. Skriv svarene 
dine i norsk skrivebok. Husk 
overskrift og dato på leksen. 
 
Engelsk: 
Read page 104 
in Quest «How 
to recognize a Witch». We 
will read the rest of the story 
on Friday. 
Write down and practice 
glossaries on page 105.  
 

Matte:  
Oppgave 3.37, 2.38 og 3.39, 
side 84 i Multi. 
 
Norsk:  
Les teksten 
om «De 
blinde 
mennene» som du har i 
leseheftet ditt. Svar på de 
gule oppgavene. Skriv 
svarene dine i norsk 
skrivebok. Husk overskrift og 
dato på leksen. 
 

Norsk: 
Les teksten 
om “De blinde 
mennene” 
som du har i 
leseheftet ditt. Svar utfyllende 
på de grønne oppgavene. Skriv 
svarene i norsk skrivebok. Husk 
overskrift og dato på leksen. 
 

 

 

 

 

 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
08.25-09.55 

Psykologisk 
førstehjelp /matte 

Matte / engelsk Matte / norsk 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 

Psykologisk 
førstehjelp / matte 

Engelsk / matte Norsk / matte Tema Musikk 

Friminutt 
12.00-12.25 

Sone 2 Sone 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 

3.økt 
12.25-13.15 

Gym Tema Tema 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 Tema Tema  K/H 

UKEBREV UKE 48 
 



Tema og mål for uken: 

God uke til alle sammen! 

Da er vi inne i siste uke av denne dybdelæringsperioden. Vi har jobbet mye med det amerikanske presidentvalget, sett på hva 

«fake news» er, hatt om nettvett, om Norges historie, norske partier og generelt om styresett i Norge og USA.  

Vi går nå inn i en periode som i stor grad vil omhandle julen og desembertradisjoner. 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! 

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

livsmestring.  

I engelsk og i norsk skal vi jobbe videre med grammatikk, og å uttrykke seg skriftlig gjennom egenproduserte fortellinger.  

I forrige uke var Marit (helsesykepleier) innom klassen for å snakke om psykologisk førstehjelp (røde og grønne tanker). Vi 

delte klassen i to, i jente og guttegrupper. Vi skal fortsette med dette mandag denne uken.  

Hilsen Helene og Gry 

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  

Desimaltall 

MATTE TEMA: Desimaltall  

 Jeg kan skrive et utvalg av desimaltall i stigende rekkefølge. 

 Jeg kan addere med desimaltall 

 Jeg kan subtrahere med desimaltall 

NORSK TEMA: Grammatikk 

 Jeg kan bruke enkel- og dobbel konsonant. 

 Jeg vet hva diftonger er. 

 Jeg kan bruke grammatikk riktig når jeg skriver.  

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: Avis 

 Jeg er med på å lage en fake news avis med gruppen min. 

 Jeg kan samarbeide og fordele oppgavene mellom oss på 
gruppen. 

KROPPSØVING  Aktiviteter i gymsalen 

 Jeg samarbeider med de jeg er på lag med 

 Jeg følger reglene i lek 

 Jeg håndterer et eventuelt tap 

SMART: 
Læringsglede, mot, samarbeid, 
lederegenskaper, nysgjerrighet 
og kreativitet.   


