
UKE 16, 2021 
 
 
 
Mandag 19.april – 
fredag 23.april 

UKEBREV 

 

Lekser på: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  
Norsk – repetert lesing 
Les teksten «Overraskelsen» 
- ligger i lesepermen din. Ta 
tiden når du leser, og skriv 
ned tiden i skjemaet. 
 
Matte 
Tegn rommet ditt i 
kladdeboken din. Bruk 
målebånd eller tommestokk 
og mål. Tegn også inn store 
ting du har på rommet ditt, 
for eksempel seng, pult, skap 
eller kommode.  
Hva er omkretsen av rommet 
ditt? 
Klarer du å måle arealet? 

Norsk – repetert lesing 
Les teksten «Overraskelsen» 
- ligger i lesepermen din. Ta 
tiden når du leser, og skriv 
ned tiden i skjemaet. 
 
Engelsk –  
Gul: Read about“Funny-
looking animals”. In your 
reading folder. Fill in and 
answer questions. 
 
Lilla: Read about “At the 
Cinema”. The text is in your 
reading folder. Fill in and 
answer questions. 

Norsk – repetert lesing 
Les teksten «Overraskelsen» 
- ligger i lesepermen din. Ta 
tiden når du leser, og skriv 
ned tiden i skjemaet. 
 
 

Norsk – repetert lesing 
Les teksten «Overraskelsen» 
- ligger i lesepermen din. Ta 
tiden når du leser, og skriv 
ned tiden i skjemaet. 
 
Engelsk –  
Øv deg på ukens gloser. Det 
blir gloseprøve på fredag 
 

 

 

 Mandag 
Skolen 

Tirsdag 
Skolen 

Onsdag 
Uteskole - alle må 
ha sykler i dag! 

Torsdag 
 

Fredag 
 

1.økt 
08.40-
09.55 

Vi er ute den 
første økten for å 
omorganisere til 
gult nivå inne. 

Engelsk / Matte UTESKOLE 
Sykkeltur 

Norsk / arbeidsplan ENGELSK 

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 

Norsk / Matte Matte / Engelsk UTESKOLE TEMA MUSIKK / TEMA 

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 Fysak K/H 

Friminutt
13.15-
13.30  

Sone 3  Sone 2 Sone 3 Sone 1 

4.økt 
13.30-
14.15 

Gym 
Sykkel 

UTESKOLE Engelsk K/H 



 

 Tema og mål for uken: 

Hei alle sammen! 

Da er vi tilbake til gult nivå, og vi skal tilbake til én kohort. Vi har de siste ukene lånt klasserommet til 6.klasse, og det har vært 
både utfordrende og bra å ha vært delt. Vi kommer til å bruke 1 timen mandag til å omorganisere tilbake til klasserommet 
vårt, da er elevene med en voksen ute i skolegården. Vi prøver å være effektive den første timen, slik at vi raskest mulig 
kommer tilbake til én kohort der vi kan jobbe godt faglig.  

Fra og med i morgen er oppstart slik vi i utgangspunktet pleier å ha, kl.08.25. Det er viktig at alle møter på oppmøteplassen, 
ved sklia, så nært opp noe skolestart som mulig.  

I gymtimen på mandag skal vi øve oss på ferdighetsløypen i skolegården, det er fint om alle har med seg sykkel. På onsdag 
skal vi sykle på uteskolen, denne dagen må alle ha med seg sykkel. Ettersom det nå er bålforbud, blir det vanlig matpakke 

denne dagen. Det er fint om elevene også har med seg skrivesaker i sekken. Viktig at alle har med seg nok drikke        

Vi er i gang med utviklingssamtaler, og dere får innkalling ila denne uken.  

Vi får en ny elev i klassen i juni, en jente. Dette ser vi frem til, og ønsker henne velkommen til 5.trinn! 

 

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 FOR 
KOMMENDE UKER 

 
Bærekraft  

Plast 

Forurensning  

Gjenbruk  

Avfall 

Mikroplast 

Omkrets 

Flerspråklig  

Skriftspråk 

Bokmål 

Nynorsk  

 

MATTE TEMA: Omkrets 
- Jeg vet hvordan jeg måler omkrets  
- Jeg vet hvordan jeg finner areal 

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: Reading comprehension and fluency (leseforståelse og leseflyt) 
- I can read a text and understand the meaning of it  
- I know something about different kind of language. 

 

TEMA 

(Dybdelæring) 

TEMA: Bærekraftig utvikling 
Denne uken tar vi en uke med “normal” timeplan. Vi skal i uke 17 i gang med tema; Plast 
og gjenbruk. Vi trenger litt tid til å omstille oss fra rødt til gult nivå også. 

Fysisk aktivitet TEMA: Sykkel 
- Jeg gjør så godt jeg kan i ferdighetsløypen i skolegården. 
- Jeg kan vente tålmodig på min tur. 

 

UKENS GLOSER Vi leser tekst og skriver gloser sammen mandag! 


