
Ukeplan uke 43 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-09.00 Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 
09.00-09.45 Engelsk

 

Tematime 

 

Engelsk

 

K&H 

 

PC 

 

 

09.45-10.00 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

10.00-11.25 

Norsk 

Skrive videre 

på historien 

Matte 
Statistikk 

 

Matte 

Statistikk 

 

K&H 

 

Samfunnsfag 

 

 

 

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 Matte 

Statistikk 

  

Tematime 

 
Slutt 13.20 

Leksetid:  

13.20-14.30 

Stasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

Slutt: 13.45 

DKS 
Bach goes Hip 
Hop 

Norsk 

Hobbiten - 

høytlesing 

 
 
 
 
 
 

God helg      

13.15-13.30 Lillefri   Lillefri  

13.30-14.30 Fysak 

(13.30-13.45) 

Tematime

Slutt: 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

  Gym 

Innegym 

 

 

 

 

Slutt 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

 

 

 



Arbeidsplan uke 43 

Fag  Hva skal jeg gjøre?  
Ferdig

  

SMART • Ærlig, lederegenskaper, integritet   

Sosialt mål  • Inkludere alle i leken   

Faglig mål  Denne uken skal jeg kunne:    

  

Matte: Jeg vet hvordan et søylediagram ser ut, og hvordan jeg 
leser av informasjon av diagrammet 

Samfunnsfag: Jeg kan fortelle hva hovedstaden i USA heter  

Norsk: Jeg vet hva en personbeskrivelse er 

Tema: Jeg vet hvilken religion som er størst i USA.  

Jeg kjenner til internett som et kommunikasjonssystem 

  

  Denne ukens lekser:    

Norsk  
• Les 15 minutter i hjemme hver dag  

• Fortsett å skrive fantasy fortellingen din utifra 
arbeidsheftet du har jobbet med 

  

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

• Øve på gangetabellen 
  

Samfunnsfag
  

• Følg med litt på nyheter i løpet av uken  

• Gjør ferdig oppgavene du begynte på i OneNote fredag  
  

Engelsk  

• Les og øv på teksten The pumpkin and Trainee witch 
page 62-63 

• Husk å øve på oversettelse til norsk også  

• Workbook page 42-44 

  

Info hjem 

Hei alle sammen  

Denne uken skal vi på konsert i regi DKS, «Back goes Hiphop» på torsdag. 
Under her så legger vi med noen linker til nettsteder hvor elevene kan jobbe 
hvis de må være hjemme fra skolen med forkjølelsessymptomer eller i 
karantene. Det er også fint hvis de leser hvis de må være hjemme.  

I ukene fremover kommer vi til å ha fokus på den lille gangetabellen i matte, 
samt at vi begynner på tema statistikk i sammenheng med perioden vår. 
Valget i USA gir oss mange muligheter til å bruke relevante 
meningsmålinger og diagrammer, så snakk gjerne om hvilken informasjon 
man finner i forskjellig type statistikk hvis dere for eksempel ser 
meningsmålinger på nyhetene.  

 



 

Under er en lenke til en side med enkle multiplikasjonsspill som kan være 
super for noen å bruke, andre kan øve på gangetabellen for å svare enda 
kjappere enn før! Dere er rågode 💪 

Lenke til multiplikasjonsspill: https://www.gangetabellen.net/spill/ 

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

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

 

https://skole.salaby.no/5-7 - Game of Gnomes under matematikk og 
biblioteket under norsk for lydbøker og bøker 

https://www.skolestudio.no/ - Lesemester for å lese bøker på nett 

https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver - matteoppgaver 

https://multi.smartoving.no/ - matteoppgaver 

https://www.elevkanalen.no/public2 - nyheter 
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