
Uke 48, 23. november – 27. november       

 

 

 

 

 
                                           

Hei! 

 

I dag fikk vi en smakebit på den første snøen – jippi! Håper det kan bli en ordentlig vinter i år. Så har vi bakt pepperkaker. 

Hvert sitt store hjerte, til julekalenderen vår. Litt småkaker ble det, også. Noen fikk til over 50 små, noen valgte kanskje fire 

store, tjukke. Og noen spiste opp alle i dag!  De som vasker på skolen, har forresten gitt oss mye ros i dag😊 Klasserommet 

er ryddig og rent (mange bruker innesko nå) – gangen vår er også ryddig. Bonus: Det er lettere å vaske enda bedre når 

rommene er ryddige. Vennegruppene går sin gang nå. Det er gøy å høre hvor mye elevene gleder seg til disse, og etterpå er 

det fint å høre de fortelle om hvordan de hadde det sammen. Elevene har også fått sine egne tegnemapper som de skal ha 

helt til de går ut av 7.klasse. Her samler de alle de flotte tegningene som lages hver uke. Til jul vil dere få hjem den første 

bunken. Det er bare å glede seg😊  

 

Vennlig hilsen Wenche, Janne og Asbjørn 

 

TIMEPLAN DENNE UKA: 

 

 

 

LEKSER TIL: 

 

KLOKKEN MANDAG TIRSDAG ONSDAG   TORSDAG FREDAG 

1. økt 
08.25 09.35 

STILLELESING 

------------------------ 

KRLE 
J, W 

STILLELESING 

--------------------------- 

  ENGELSK   
 J, A, W 

STILLELESING 
   UTESKOLE! 
HUSK klær og sko etter 
vær og føre! 

 
 
 

Oppgave: Vi skriver våre 
egne eventyr – 
sammen! 
Det blir bål, så vi håper 
noen tar med en 

vedpinne i sekken   

STILLELESING 

NORSK 
A, J, W 

NORSK 
A, J 

                                                              FRIMINUTT 09.35 – 09.55 FRIMINUTT 

2. økt 
09.55 11.35 

 SAMFUNNSFAG      
 J, W 

NORSK 
                  A, KS 

MATTE 
              A, J, W 

   MATTE 
A, J, W 

                                                              FRIMINUTT 11.35 - 12 FRIMINUTT 

3.økt 
12 – 13 

ENGELSK 
  J , W 

 

          STAVSKRIFT 
A, W, KS 

K&H 
 

A, J, KS, W 

INNEGYM 
A, W 

         Husk gymsko! 

4. økt 
13.15 14.15 

J = Janne, A = Asbjørn, W = Wenche, 
 KS = Kaja 

  

 FRIMINUTT 13-13.15   

K &H 
  A, J 

TIRSDAG ONSDAG       TORSDAG FREDAG 
Engelsk: 
Homework. 
Les verset 
Humpty 
Dumpty på 
s.19 i Stairs. 
Skriv det pent 
på linjene 
under. Tegn 
til.  

Norsk: Ukelekse i stavskrift.  
Vi setter et kryss i boka på 
tirsdag, så kan barna jobbe med 
leksa i løpet av uka, hjemme. 
Heftet tas med hjem på onsdag 
og tilbake til skolen på fredag. 

Matte: MULTI, til BLÅTT 
kryss i boka (individuell 
lekse) 
      Ark i matteheftet, jobbe 
til BLÅTT kryss. 
 

Matte: MULTI, til RØDT kryss i boka 
(individuell lekse) 
   Ark i matteheftet, jobbe til RØDT kryss. 
 

Norsk: Les høyt diktet om 
treet på s. 41 i KALEIDO. Her 
kan du få lesehjelp frå 
mamma eller pappa. 

Norsk:  Les høyt fabelen om 
«Musa og sneglen» på s. 43 i 
KALEIDO. Snakk om 
spørsmålene nederst. 

Norsk: Les høytfabelen om «Musa og 
sneglen» på s. 43 i KALEIDO. Varier 
stemmebruken, når du er sneglen og når 
du er musa. 

DENNE UKA LEVERER VI 

INN LESEHEFTENE, FØR VI 

DELER UT NYE I NESTE UKE! 
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LÆRINGSMÅL – VI BLIR VELDIG GLADE OM DERE LESER GJENNOM DISSE SAMMEN MED DITT 

BARN. Legg særlig vekt på de sosiale målene! 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                       

KONTAKTINFO 

 

 

 

 

 

SOSIALT:   
 

• Jeg tar med andre i lek! 

• Jeg gir støttende og gode kommentarer på fotballbanen! 

FOKUSORD! 

fabel 

resolutt 

nakkeskinnet 

sneglefart 

 
MATTE: 

 

 Kapittel 3, MÅLING, SIDE 40 – 59 

• Jeg vet at i 1 kilogram (kg) er det 1000 gram (g) 

• Jeg kan forklare (sånn omtrent) hvor mye 1 gram er og hvor mye 1 kg er 

• Jeg kan plassere ulike tall på en tallinje, etter størrelsen eller etter vekt 

NORSK: 

                     

  Tema: EVENTYR OG FABLER 

• Jeg kan lese ulike typer tekster – på både bokmål og nynorsk 

• Jeg kan samtale om det jeg har lest, og jeg kan gjenkjenne ulike språklige 

virkemidler (kontrast, bildebruk og gjentakelse) 

ENGELSK: 

 

 Tema: I`d like som jam, please! 

• Jeg kan kjenne igjen og forstå flertalls-s når jeg hører det i tale 

• Jeg kan bruke høflighetsfraser; Would you like a/an..? Can you give it to me?  

Vi repeterer: Numbers, seasons.  

     K & H 
         

Trollene MALES.   

     TEMA 
 
 

TVERRFAGLIG TEMA: Folkehelse og livsmestring. Målet er at dette temaet skal bidra til å gi elevene en skolegang 
der de kan utvikle et positivt selvbilde og en trygg identitet. Å kunne sette ord på egne følelser, snakke om egne og 
andres følelser, og ha et ordforråd som gjør dette mulig er viktig.   

  

Janne: janne.lepperod@faerder.kommune.no     Tlf. 414 45 883 (priv) 

Asbjørn: asbjorn.tunold@faerder.kommune.no   Tlf. 926 85 197 (priv) 

Sentralbord: 409 11 500   Skolesms: 59 44 42 04, f.eks. «3 Per er syk» 

Helsesykepleier Marit Helgesen, tlf. 913 94 258 eller epost 

marit.helgesen@faerder.kommune.no 

 

• Fra og med 7. desember slutter vi kl. 14.15 på 

mandager (i tillegg til onsdager) 

• Lenke til matematikk, hvis du vil øve litt mer: 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-

4/3a#menuItem_2   

Her kan du prøve deg på både kap. 1, 2 og 3.  
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