
Ukeplan uke 50 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-09.00 Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 
09.00-09.45 Matte 

Addisjon og 

subtraksjon av 

desimaltall 

 

Tematime 

Gruppearb. - 

Høytider 

 

Engelsk

 
Christmas 
traditions 

Tema 

K&H 

 

PC 

 

 

09.45-10.00 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

10.00-11.25 

Norsk/ 

Engelsk

 
Christmas 
traditions 

Matte 

Addisjon og 

subtraksjon av 

desimaltall 

 

Matte 

Desimaltall - 

Kan du dette? 

K&H

 

Norsk/Film 

Grammatikk 

 

 

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 Juleverksted 
 

 

Tematime 
Gruppearb. - 
Fremvisning 

 
Slutt 13.20 

Leksetid:  

13.20-14.30 

Juleverksted 

 

 

 

 

 

 

 

Slutt: 13.45 

Grøtlunsj 

 
 

Tematime 
 
 
 
 
 
 

God helg      

13.15-13.30 Lillefri   Lillefri  

13.30-14.30 Fysak 

(13.30-13.45) 

 

Juleverksted 

 

 

Slutt: 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

  Gym 

Innegym 

 

 

 

 

Slutt 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

Slutt: 13.30 

 



Arbeidsplan uke 50 

Fag  Hva skal jeg gjøre?  
Ferdig

  

SMART Kreativitet, hjelpsomhet og samarbeid   

Sosialt mål  • Jeg venter på ord før jeg snakker 

• Jeg går rolig inn og finner plassen etter jeg har vasket hender 
  

Faglig mål  Denne uken skal jeg kunne:    

  

Matte: Jeg kan addere og subtrahere desimaltall 

Samfunnsfag: Jeg vet om noen «typiske» norske juletradisjoner 

Norsk: Jeg vet hva et substantiv, verb og adjektiv er 

Tema: Jeg kan - sammen med min gruppe – fortelle om feiring av 
høytider i “vår” religion.  

  

  Denne ukens lekser:    

Norsk  
• Les 15 minutter i hjemme hver dag  

• Gjør tre sider i arbeidshefte du får 
  

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

• Hvis noe ikke fungerer med Multi Smart Øving gjør 
Multinettoppgaver om desimaltall.  

  

Tema 
• Følg med litt på nyheter i løpet av uken  
 

  

Engelsk  

• Les og øv på teksten Christmas day  i hefte + ti valgfri 
gloser 

• Gjør 3 sider i engelskhefte du har fått 
 

  

Info hjem 

Hei alle sammen  

Denne uken har vi litt juleverksted og lager litt julekort ++. Frem til ferie vil 
vi prøve å gjøre litt hyggelige ting, og det vil bli litt annerledes aktiviteter. Vi 
skal ha litt gruppearbeid med diskusjoner og refleksjoner rundt ulike 
temaer. Torsdag blir det grøtlunsj, men sikkert lurt å ta med vanlig 
matpakke for de som er sultne. Elevene skal denne uken ha fremvisning av 
religionen de har jobbet med de siste ukene.  

 

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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