
 

UKEPLAN UKE 47 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Alle 

Lesestund 

Alle 

Fysisk aktivitet 

Alle 

Fysisk aktivitet 

Alle 

Lesestund 

Alle 

Lesestund 

1. ØKT 

08.30-10.00 

Alle  

Norsk 

A - Samfunnsfag 

B - Engelsk 

C - Naturfag 

A - Matte 

B -Norsk 

C - Samfunnsfag 

A - Engelsk 

B – Leseforståelse/FAL 

C -Matte 

A-Musikk 

B- Gym 

C-Matte 

 

FRIMINUTT 

10.00-10.15 

     

2. ØKT 

10.15-11.15 

Alle  

KRLE 

A - Engelsk 

B - Naturfag 

C - Samfunnsfag 

A - Samfunnsfag 

B - Matte 

C - Norsk 

A - Matte 

B - Engelsk 

C – Leseforståelse/FAL 

A-Matte 

B-Musikk 

C-Gym 

FRIMINUTT 

11.15-11.40 

     

SPISING 

11.40-12.00 

     

3. ØKT 

12.00-13.00 

Alle  

K&H 

A - Naturfag 

B -Samfunnsfag 

C - Engelsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutt 13.00 

A - Norsk 

B - Samfunnsfag 

C - Matte 

A – Leseforståelse/FAL 

B - Matte 

C - Engelsk 

 

Alle  

Arbeidstime 

13.00-13.30 

 

 

 

 

 

 

Slutt 13.30 

A-Gym 

B-Matte 

C-Musikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutt 12.45 

FRIMINUTT 

13.00-13.15 

  

4. ØKT 

13.15-14.00 

Alle  

K&H 

 

 

 

 

 

 

Slutt 14.00 

Alle  

KRLE 

 

 

 

 

 

 

Slutt 14.15 



 

 

 

Informasjon til elever og foresatte:  

- Onsdag 14. desember klokken 18.00 inviterer vi til juleavslutning på trinnet. 

- Onsdag 30. november skal elevene ha den årlige elevundersøkelsen. Her vil elevene få mulighet til å si hva de mener om 

læring og trivsel på skolen. For mer informasjon angående undersøkelsen, se skolens hjemmeside.  

- Vi minner igjen om at alt fravær skal registreres på IST-home. Dette gjelder heldagsfravær, men også timefravær.  

- Fredag 25. november slutter elevene 12.45, vi avspaserer etter håndballturneringen som ble en lang fredag.  

 

Kontaktinformasjon 
 
Kontaktlærer 7A   renate.jeanett.vaczulik@faerder.kommune.no 
Kontaktlærer 7B   ivar.elgaaen@faerder.kommune.no 
Kontaktlærer 7C   henriette.hogsnes@faerder.kommune.no 
Ressurslærer Hege Fagereng hege.fagereng@faerder.kommune.no 
Ressurslærer Merete Vinje merete.vinje@faerder.kommune.no 
Ressurslærer Tone Torsdatter tone.torsdatter@faerder.kommune.no 
 

 
 

Husk: Er du syk – bli hjemme. 
 
 

 

 

 Læringsmål:  
Norsk: Jeg kan lese og forstå en nynorsk tekst, og jeg kan synge 
nynorske sanger. Jeg ser forskjell på om en tekst er skrevet på 
bokmål eller på nynorsk. Jeg kan en del nynorske ord. 

 
Matematikk: Jeg kan gjøre om brøkstykker etter behov, for å få 
felles nevner og svare i minste mulige brøk.  

 
Engelsk: Jeg vet hva “Poetry slam” betyr.  
Jeg kan skrive dikt og lese det opp for læringspartner.  
 

 
 
Ukas ord: utrulege, eigenskapar, gong, farlege, 
liknar, ho, syskena, dei, ikkje, berre, verkar, døyr, 
ein, øydeleggje, meir, heilt, eg, saman  
 

Lekser: 

Lesing og 
skriving – 
og synging!  

Les «Den fantastiske nakenrotta» i tekstboka s. 148. Øv på å lese den høyt. Gjør oppgaver i OneNote.  
Lytt til og syng med på disse sangene:  
Vi vandrar saman ( https://www.youtube.com/watch?v=aJCNiek3hKE /  
https://open.spotify.com/track/5b1AEdCpaCSNO8Z3i3SlFV?si=5159aeec3a304033 ) 
Fordi eg elskar deg: ( https://www.youtube.com/watch?v=5A5kK3FnThM /  
https://open.spotify.com/track/2l0D5xYyekMyMNMJY92MdT?si=783de9a0915c48d8) 
 
 
 

Regning 1. Spill lotto med brøkark dere fikk utdelt på skolen sist fredag. Ligger også på onenote under lekser. Spill med en 
venn eller en voksen. Spillet er delt i nivå 1 og nivå 2. Begge nivåene kan også blandes. (Omgjøring mellom blandet 
tall og uekte brøk) 
2. Øv på brøkregning gjennom test deg selv brøkoppgaver og velg riktig vanskelighetsgrad som passer for deg. Prøv å 
utfordre deg selv til å velge et nivå som gir deg litt utfordring. https://www.matematikk.org/brokreser/ 
 

Engelsk Sol leser hele heftet “Read and enjoy!” for en voksen hjemme i løpet av uka. Skriv ned viktige ord fra poetry slam 
diktet på engelsk. Velg om du vil skrive på PC eller i skrivebok. Måne leser s. 208 i heftet “Read and enjoy). Øv godt på 
ukas gloser muntlig.  

DENNE UKA HUSKER VI SPESIELT PÅ:   
Å se godt over leksene før jeg 

leveren dem inn.  

Spotify, tekst: 

Klikk på mikrofonsymbolet (pc), 

«Sangtekster» på mobilen. 

https://www.youtube.com/watch?v=aJCNiek3hKE
https://open.spotify.com/track/5b1AEdCpaCSNO8Z3i3SlFV?si=5159aeec3a304033
https://www.youtube.com/watch?v=5A5kK3FnThM
https://open.spotify.com/track/2l0D5xYyekMyMNMJY92MdT?si=783de9a0915c48d8
https://www.matematikk.org/brokreser/

