
Ukeplan uke 40 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-09.00 Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 
09.00-09.45 Engelsk

 
 

 

Uteskole 

Vi er på tur. 
Ta på klær 
etter vær, ta 
med bålmat 
hvis ønskelig. 

Engelsk

 

K&H 

Halv gruppe 

på tur til byen. 

Husk klær 

etter vær 

PC 

 

 

09.45-10.00 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

10.00-11.25 

Norsk 

Hvordan 

skrive en 

Fantasy 

fortelling 

 

Det er fint hvis 
de som har 
mulighet tar 
med en 
vedkubbe i 
sekken. 

Matte 

Divisjon 

 

K&H 

 
 

Film 

 

 

 

Fysak 

(11.00-11.25) 

11.25-11.45 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

11.45-12-15 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15-13.15 Naturfag 

Vi lager 

veggkunst av 

arter i vårt 

nærområde 

 

 

 

 

 

Slutt 13.20 

Leksetid:  

13.20-14.30 

Stasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutt: 13.45 

Norsk 

Fantasy 

fortelling 

 
 

Film 

 
 
 
 
 
 
 

God 

høstferie      

13.15-13.30 Lillefri   Lillefri  

13.30-14.30 Matte 

 

Fysak 

(13.30-13.45) 

Slutt: 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

  Gym 

Innegym 

 

 

 

 

Slutt 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

 

 

 



Arbeidsplan uke 40 
Fag  Hva skal jeg gjøre?  Ferdig  

Smart styrke  • Respekt   

Sosialt mål  • Jeg rekker opp hånda og venter på ordet   

Faglig mål  Denne uken skal jeg kunne:    

  

Matte: Jeg ser sammenhengen mellom multiplikasjon og 
divisjon 

Samfunnsfag:  Jeg kan fortelle to fakta om det norske 
rettssystemet 

Norsk: Jeg kan forklare hva som kjennetegner Fantasy sjangeren 

Naturfag: Jeg vet hva naturmangfold er, og eksempler hvilke 
arter, planter, dyr som finnes i vårt nærområde.  

  

  Denne ukens lekser:    

Norsk  
• Les 15 minutter i hjemme hver dag  

• Jobb litt med Fantasy fortellingen 
  

Matte  • Jobb 45min på Multi Smart Øving i løpet av uka   

Samfunnsfag
  

• Følg med litt på nyheter i løpet av uken  

• https://www.elevkanalen.no/public2  
  

Engelsk  
• Les og øv på teksten Preparing for a camping trip page 
24-25 

• Husk å øve på oversettelse til norsk også  

  

Info hjem 

Hei alle sammen  

Takk for et hyggelig foreldremøte. Referat fra møtet blir sendt hjem 
mandag. Dette er siste uken før en velfortjent høstferie for elevene. Denne 
uken går vi på tur tirsdag. Det er viktig med klær etter vær, mat og drikke. Vi 
lager også et bål så det er mulighet for å ta med bålmat. Etter høstferien 
starter vi en ny periode hvor demokrati og medborgerskap er i fokus. Vi har 
startet opp med innegym igjen, så da må elvene ha med seg gymtøy og 
innesko. Under her kommer det noen lenker til sider vi bruker i 
undervisningen, og som elevene har tilgang til gjennom Feide. 

https://skole.salaby.no/5-7 

https://multi.smartoving.no/ 

https://ordriket.no/ 

https://www.skolestudio.no/ 

https://www.elevkanalen.no/public2
https://skole.salaby.no/5-7
https://multi.smartoving.no/
https://ordriket.no/
https://www.skolestudio.no/


https://www.elevkanalen.no/public2 

https://www.nrk.no/skole/ 

  

Er det noe dere lurer på så bare ta kontakt 

Mette: 95880581 mette.pedersen@faerder.kommune.no   

  Stian: 97539663 stian.loken.mathisen@faerder.kommune.no   

 

 

https://www.elevkanalen.no/public2
https://www.nrk.no/skole/
mailto:mette.pedersen@faerder.kommune.no
mailto:stian.loken.mathisen@faerder.kommune.no

