
Ukeplan uke 2 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-09.00 Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 
09.00-09.45 Norsk 

Oppstart 

Naturfag 

Planeter 

 

Engelsk

 
 

K&H 

 

Tema 
PC 
Oppsummering 
 

 

09.45-10.00 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri  

10.00-11.25 

Norsk/ 

Engelsk

 
 

Matte 

Vinkler

 

Matte 

Vinkler

 

K&H

 

 

 

 

 

Fysak 

(11.00-11.20) 

11.25-11.45 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

11.45-12-15 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15-13.15 Musikk 
Musikk-
prosjekt i 
grupper.  

Naturfag 

Gruppearbeid

/fremvisning

Slutt 13.20 

Leksetid:  

13.20-14.30 

Tematime / 

stasjoner  

 

 

 

 

 

 

 

Slutt: 13.45 

Norsk 
Anmeldelse 
kortfilm 

Tematime 
 
 
 
 
 
 

God helg      

13.15-13.30 Lillefri   Lillefri  

13.30-14.30 Fysak 

(13.30-13.45) 

Matte 

Vinkler

Slutt: 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

  Gym 

Innegym 

 

 

 

 

Slutt 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

Slutt: 13.30 



 
Arbeidsplan uke 2 

Fag  Hva skal jeg gjøre?  
Ferdig

  

smART Nysgjerrighet, læringsglede, tålmodighet, målrettethet   

Sosialt mål  • Jeg venter på ord før jeg snakker 

• Jeg har det ryddig på plassen og i hylla 
  

Faglig mål  Denne uken skal jeg kunne:    

  

Matte: Jeg kan bruke gradeskive til å måle vinkler med. Jeg kan 
regne ut størrelsen på vinkler i trekanter og firkanter.  

Norsk: Jeg kan anmelde en kortfilm og bruke sjangertrekk 

Tema: Jeg er nysgjerrig på ting rundt meg 

Naturfag: Jeg kan fortelle om valgt planet til klassen 

  

  Denne ukens lekser:    

Norsk  
• Les 10 minutter i hjemme hver dag  

• Leseloggen – fyll inn hver dag 

• Bokanmeldelse uke 3 – kom i mål med boken din 

  

Matte  
• Gjør oppg. 4.27-4.29 (s. 119-121) 

• Jobb 30 min på Multi Smart Øving 
  

Tema 
• Velg ut 2 av spørsmålene som dere i gruppene kom frem 

til når vi hadde “Nysgjerrigper”. Finn svar på disse to 
spørsmålene som du kan dele med klassen. 

  

Engelsk 
• Stairs page 138-139 «Sly as a fox» 

• Gloser i grå ruter – skriv i glosebok 

• Workbook page 104-105 

  

Info hjem 

Hei alle sammen  

Da har vi kommet ordentlig i gang med 2021. Museums besøket ble 
dessverre avlyst, så vi håper vi får muligheten senere. Vi starter opp et felles 
klasseprosjekt hvor vi skal finne ut om resultatene på multiplikasjonsprøven 
blir bedre med ulik type musikk. Alle resultater og data skal så samles inn og 
settes opp i en rapport. Ellers minner vi om at det nå er litt kaldere, så fint 
med litt ekstra tøy. 

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

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

 

mailto:mette.pedersen@faerder.kommune.no  
mailto:97539663 stian.loken.mathisen@faerder.kommune.no  


Linker til nettsteder ved sykdom:   

Koding: https://studio.code.org/hoc/1 

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

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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