
TRINN: UKEPLAN 47  

UKELEKSER:                                                                                                           

Norsk Matte Engelsk  

1) Les minst 15 minutter hver dag  
 

2) Rettskriving: Forenkling av dobbel 
konsonant  

 
              Skriv ferdig skjemaet på s.67 i Språkboka 

3) Gjør oppgave 25 s.69          
 

• Husk stillelesingsbok  

1) Gjør ferdig oppgavene i One Note 
fra forrige uke 
 

2) Multismart-øving i 30 minutter  
 

Oppgaver på skolen gis i One Note  
 

       Tema: «The Grand Canyon»  
1) Bruk valgfrie kilder (Stairs, Google osv.) og lag en 

presentasjon om The Grand Canyon i PP. Du velger 
selv hva du vil ha med, men bruk gjerne oppskriften 
vi har hatt før på liknende presentasjoner. Vi håper 
noen ønsker å vise sin Power Point til klassen på 
fredag. (Husk å skrive på engelsk!)  

 
 

 

Fag Tema Denne uken skal jeg (mål):  

Norsk Rettskriving Jeg kan reglen for forenkling av dobbel konsonant  

Engelsk  USA Jeg kan presentere det jeg har skrevet om Grand Canyon til læringspartner eller klassen  

Matematikk Desimaltall  Jeg vet forskjellen på tidel, hundredel og tusendel  
 

INFORMASJON:  
Klassen fikk veldig gode tilbakemeldinger fra studentene fra USN. De opplevde klassen som omsorgsfull, inkluderende og kunnskapsrik. Noe vi 

selvsagt er helt enige i       Neste runde med studenter blir fra uke 4.  
 
Vi har gjort noen endringer ifb. med smittevern noen uker fremover. Vi minsker antall forskjellige lærere som er inne i klassen slik at det 
hovedsakelig er kontaktlærer og to faste assistenter som jobber på trinnet. Det medfører noen endringer på planene, men det meste skal gå som 
før. Minner også om at det er fint at elevene kommer så nært 08.30 som mulig slik at vi unngår for mange i skolegården før skolen starter.  
 
Kosetime på mandag: Elevene kan gjerne ta med egne digitale enheter dersom dette er OK for foresatte  
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30-09.45 
Norsk  
(Kosetime)  
 

08.30-09.45 
Norsk  

08.30-09.45 
Prosjekt  

08.30-09.45 
Matte  

08.30-09.45 
Norsk  
 
OBS: Husk engelsk-
presentasjonen  

LILLEFRI 

10.00-11.25 
Matte  
Fysak  

10.00-11.25 
Prosjekt   

10.00-11.25 
K&H  
Musikk  

10.00-11.25 
Naturfag  
Fysak  

10.00-11.25 
Matte  

MAT + STOREFRI 11.25-12.15 

12.15-13.15 
M&H /kosetime  

12.15-13.20 
Prosjekt   

12.15-13.45 
Engelsk  

12.15-13.15 
Prosjekt  

12.15-13.30 
Gym  
 

LILLEFRI  LILLEFRI  

13.30-14.30 
M&H / diverse  

13.30-14.30 
Klassens time  


