
Ukeplan uke 42 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-09.00 Lesehalvtime 

 

Aktivitetsdag 

Oppmøte med 

sykkel og 

hjelm kl. 08.30 

Sykler felles til 
NIF. 
 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 
09.00-09.45 Engelsk

 
 

 

Engelsk

 

K&H 

 

PC 

 

 

09.45-10.00 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

10.00-11.25 

Norsk 

Hvordan 

skrive en 

Fantasy 

fortelling 

 

Ta med en 
god lunsj. Det 
er lov med 
Kjeks, kakao, 
saft, 
mellombar 
osv er lov. 
Ikke brus og 
snacks! 

Matte 

De fire 

regneartene 

 

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 

De fire 

regneartene  

  

Vi sykler felles 

tilbake til 

skolen slik at 

vi er der ves 

skoleslutt 

 

Slutt 13.20 

Leksetid:  

13.20-14.30 

Stasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutt: 13.45 

Norsk 

Fantasy 

fortelling 

 
 

Tematime 
 
 
 
 
 
 
 

God helg      

13.15-13.30 Lillefri   Lillefri  

13.30-14.30 SMART-

styrkene  

 

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 42 
Fag  Hva skal jeg gjøre?  Ferdig  

Smart styrke  Denne perioden fokuser vi på disse SMART-styrkene  

• Ærlig, lederegenskaper integritet 
  

Sosialt mål  • Jeg er stille når andre har ordet   

Faglig mål  Denne uken skal jeg kunne:    

  

Matte: Jeg øver meg i de fire regneartene (addisjon, 
substruksjon, divisjon og multiplikasjon) 

Samfunnsfag: Jeg kan fortelle hva de to presidentkandidatene i 
USA heter, og hvilke partier de representerer 

Norsk: Jeg kan fortelle tre kjennetegn ved Fantasy sjangeren 

  

  Denne ukens lekser:    

Norsk  
• Les 15 minutter i hjemme hver dag  

• Kom i gang med å skrive fantasy fortellingen din utifra 
arbeidsheftet du har jobbet med 

  

Matte  • Jobb 45 min 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 Packing list page 26-27 

• Husk å øve på oversettelse til norsk også  
  

Info hjem 

Hei alle sammen  

Da er hverdagen tilbake etter en liten høstferie. Vi starter en ny periode 
hvor vi skal jobbe med demokrati og medborgerskap, og da vil vi også jobbe 
med valget i USA. Vi skal lære mer om forskjeller og likheter i politikken og  
hva «fake news» er. Tirsdag er det aktivitetsdag på NIF hvor vi skal prøve litt 
ulike aktiviteter.  I matte denne uken vil vi fortsette på å øve på de fire 
regneartene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon), før vi går 
videre til statistikk neste uke. I Multi Smart Øving denne uka er det mye 
tekstoppgaver som skal løses. Dette kan være utfordrerne for mange. Hvis 
de ikke gjør leksen i leksetid på skolen, sitt gjerne med barna deres og les 
oppgavene med dem slik at det kan bli enklere å forstå og løse oppgavene.  

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   
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