
 
 

INFO 

- Tema: Pubertet 

- Gloseprøve hver fredag 1.økt. 

- Husk varme klær, skift og innesko som også kan brukes i gymtimen. 

- Nivådelte leselekser (gul lekse = enklere, lilla lekse = mer utfordrende).  

Lekser på: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
Dagens grublis: 
15 bananer deles ut blant et 
ukjent antall aper. Hver ape 
får minst en banan. Ingen 
aper får det samme antall 
bananer. Hvor mange aper 
kan vi på det meste dele disse 
bananene på? 
Tema: 
Les teksten «Hva skjer med 
kroppen», eget ark limt inn i 
naturfag skrivebok. Skriv 
minst 3 oppsummerende 
setninger fra teksten du leste. 

Matte: 
Gjør oppgave 4.7 på side 107, 
i multi 5A. 
 
Engelsk: 
Les den 
engelske 
teksten om 
kroppen. Denne er limt inn i 
engelsk skrivebok. Skriv minst 
3 egenproduserte setninger 
til det du leste. Øv på ordene 
om kroppen.  

Matte:  
Gjør 4.13 og 4.14 på side 111, 
i multi 5A. 
 
Norsk:  
Alle:  
Les teksten 
«Kyss, klapp 
og klem», eget ark i 
naturfagsskriveboka.  
 

Norsk:  
Gul lekse:  
Les side 149-
151 i Kaleido 
Tekstbok. Skriv minst 5 
setninger der du beskriver 
handlingen i fortellingen. 
Lilla lekse:  
Les side 149 i Kaleido Tekstbok. 
Skriv minst 3 setninger fra det 
du leste.  

 

Tema og mål for uken: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
08.25-09.55 

Psykologisk 
førstehjelp / 
Oppstart pubertet 

Matte / engelsk Matte / norsk Arbeidsplan 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 / 
Oppstart pubertet 

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 / Klassens time Tema FYSAK /Engelsk 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 

ELEVFERDIGHETER OG 
SOSIALE MÅL  

- Jeg respekterer regler vi har ute i friminuttene. 
- Jeg er en god venn 
- Jeg kan se gode egenskaper hos mine klassekamerater. 

FOKUSORD: 
 

Hypotalamus 

Østrogen 

Testosteron 

Hypofysen 

Hormoner 

Muntlige fortellinger 

MATTE TEMA: Geometri   

- Jeg vet hva to parallelle linjer er 

- Jeg vet hva en rett vinkel er 

- Jeg kan beskrive formene rektangel, kvadrat, 

parallellogram, rombe og trapes. 

-  

UKEBREV UKE 3 
18-22.januar 



 

Hei alle sammen,  

Denne uken starter vi opp med puberteten. Dette er et tema vi vet elevene har et blanda forhold til, de fleste gleder seg nok, 

og synes samtidig det er veldig flaut. Vi skal legge opp til god og trygg læring for alle på dette temaet. Vi skal se noen av 

episodene til Newton om puberteten. Dere må gjerne sjekke det ut hjemme, så dere vet hva vi viser elevene på skolen. Vi 

kommer også til å ha fokus på hvordan kroppen utvikler seg under puberteten, og snakker en del om de følelsene som ofte 

dukker opp etter hvert som hjernen utvikler seg, og kroppene våre forandrer seg. 

Tre viktige beskjeder denne uken:  

1. Håndvask er ekstremt viktig, spesielt med den smitteøkningen vi nå ser i kommunen. Flere elever opplever vi lyver 

om at de har vasket hender før spising, og spesielt etter friminuttene. Viktig at dere snakker om håndvask også 

hjemme, slik at dette ikke blir glemt.  

2. Mye småting hjemmefra: veldig mange har med seg diverse slim, stressballer mm på skolen, noe vi opplever som 

veldig forstyrrende. Elevene samles rundt pultene og leker i stedet for å følge med på undervisning. Viktig at dere 

foreldre følger med på hva som blir tatt med på skolen. Vi gir elevene klar beskjed om at dette skal ligge i sekken, 

og hvis de tar det opp så passer vi på det til dagen etter. I utgangspunktet skal det ikke tas med unødvendig ting 

hjemmefra, nettopp pga. smitte. 

3. Mobiltelefonen er stadig oppe i enten friminutt eller i garderobene etter at det har ringt inn. Snakk med barna 

deres om at når de kommer inn på skolens område så skal mobilen ligge avslått i sekken.  

Minner om gloseprøve fredag. Elevene skal øve på glosene, både fra engelsk til norsk, men også fra norsk til engelsk. De skal 
skrive glosene på engelsk. 

Vi håper på mer snø – det er fantastisk å se hvor glade barna blir av at snø!  

Ha en god uke,  

Hilsen Fredrik, Gry og Helene 

NORSK TEMA: Fortell! 
- Jeg vet hva en muntlig fortelling er.  
- Jeg vet hvordan muntlige fortellinger er blitt fortalt i 

tidligere tider.  
- Jeg vet hvordan jeg kan starte en fortelling for å «fange 

leseren».  
- Jeg kan skrive en fortelling. 

 

United Kingdom 

Parallelle linjer  

ENGELSK TEMA: United Kingdom  
- I know some facts about the UK 
- I can read an English text and translate it. 
- I know my glossaries 

TEMA (Dybdelæring) TEMA: Folkehelse og livsmestring: «Kropp og helse» 
- Jeg vet hva puberteten er 
- Jeg kan forklare ukens fokusord 
- Jeg vet hva som skjer med kroppen når vi blir forelsket 

KROPPSØVING  TEMA: Utegym 
- Ulike aktiviteter ute 

 


