
Uke 5 
 

Cillia.eileen.agnalt.arnesen@faerder.kommune.no 

Thale.merete.kvernes@faerder.kommune.no 

Helsesykepleier: marit.handeland@faerder.kommune.no 
SkoleSMS: Ved fravær send SMS med kodeord: 2, f.eks.: «2 Kari er syk i dag. Hilsen Per» til  
59 44 42 07 daglig før 08:00.  

 

Informasjon: 

 

• Hold av torsdag 2.februar klokka 15.30-

18.00. Da blir det Åpen skole og markering 

av skolens 20års jubileum! 

• Eleven får ny matematikkbok denne uken: 

Matematikk 2B. Det er lov til å gjøre seg 

kjent med den hjemme- les litt her og der, 

bla litt i den og snakk om det elevene viser 

interesse for. Jeg ønsker engasjement 

rundt matematikk!  

• Studentene Dina, Renate, Emil og Helene 

er på plass igjen fra og med denne uken og 

frem til vinterferien.  

• Siste fredag før vinterferien (fredag 17. 

februar) er det Karneval på skolen. Vi 

oppfordrer til å tenke gjenbruk og låne 

utkledningstøy av hverandre. 

• Det blir IKKE uteskole denne uken..  

Ukas mål: 

Norsk: Bli kjent med begrepet eventyr   

Lære kjennetrekk ved eventyr. 

 

Matematikk: Jeg utforsker tallene til 

200.  

Jeg kan finne enere, tiere og hundrere i 

f.eks 169.  

 

Engelsk: Jeg øver meg på å si og forstå 

de engelske ordene; eye, head, foot, 

arm, nose, ear. 

 

Samfunnsfag: Bli kjent med begrepet 

regnskog. 

 

 
 

Ord vi jobber med: 

Matematikk; hundrere, tiere, enere, 

tallfølge, tallmønster, tallinje, tom tallinje, 

åpen tallinje og verdi. 

Norsk: Overnaturlig, magisk tall, dialog og 

budskap. 

Samfunnsfag: plantasjen, palmeolje, klima, 

urfolk, avskoging, Amazonas og Regnskog  
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Lekser: - gjøres på dagen den er satt opp på. 

UKELEKSE: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Elever som har 

fått oppgaver til 

boken gjør dem 

skriftlig innen 

fredag. 

Leselogg: Les 

boken som ligger i 

loggen. 

Matematikk; Gjør 

lekse i 

Matematikkboken 

merket med uke 5.  

Leselogg: Les i 

boken som ligger 

i loggen. 

Leselogg: Les i 

boken. 

 

Engelsk; øv deg på å 

si og forstå ordene 

eye, head, foot, arm, 
nose, ear.  
 

LEKSEFRI 
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