
Ukeplan uke 47 
 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 

Argumentere 
Tekst og ulike 
meninger 

Matte 

Desimaltall  

 
 

Matte 

Desimaltall 

 

K&H 

 

Samfunnsfag 

Oppgaver i 

teams 

 

 

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 

Vi skal ut å 

måle høyden 

på trær.  

Tematime 

 
Slutt 13.20 

Leksetid:  

13.20-14.30 

Stasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

Slutt: 13.45 

Norsk 

Argumentere 
Tekst og ulike 
meninger 
 
Høytlesing 
 
 

Tematime 
 
 
 
 
 
 

God helg      

13.15-13.30 Lillefri   Lillefri  

13.30-14.30 Fysak 

(13.30-13.45) 

Musikk

 
Slutt: 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

  Gym 

Innegym 

 

 

 

 

Slutt 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

Slutt: 13.30 

 

 



Arbeidsplan uke 47 

Fag  Hva skal jeg gjøre?  
Ferdig

  

SMART • Kreativitet, hjelpsomhet og samarbeid   

Sosialt mål  
• Jeg godtar at andre elever har andre meninger enn meg 

• Jeg er trygg nok til å si min mening i klassen 
 

  

Faglig mål  Denne uken skal jeg kunne:    

  

Matte: Jeg vet hva en tidel og en hundredel er 

Samfunnsfag: Jeg kan fortelle om noen miljøutfordringer vi har  

Norsk: Jeg vet hva en argumenterende tekst er 

Tema:  Jeg vet hvorfor høytider kan være viktige for oss 

Jeg kan fortelle om hvorfor 150.000 barn gruer seg til jul  

  

  Denne ukens lekser:    

Norsk  
• Les 15 minutter i hjemme hver dag  

• Skriv en argumenterende tekst – velg oppgave selv fra  
ark du får mandag 

  

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

Tema 
• Følg med litt på nyheter i løpet av uken  

• Les/fortell om sammendraget vi i klassen har laget fra 
periode 2: Fra demokratiets start til “Sirkus Trump” 

  

Engelsk  

• Les og øv på teksten Magic cat p. 80-81 

• Husk å øve på oversettelse til norsk også  

• Workbook page 60 

• Gloser i de grå rutene p. 80-81 – skriv i glosebok 

• Grammatikkark  

  

Info hjem 

Hei alle sammen  

Vi starter en ny periode innenfor folkehelse og livsmestring denne uken. Da 
skal vi ser på forbruk, hvor mye bruker gjennomsnittsnordmann på 
julefeiringen, miljøutfordringer, hvorfor er det så mange barn som gruer seg 
til jul, rus, alkohol og avhengighet er også noen av temaene vi skal se 
nærmere på. Det er fortsatt viktig at elevene kommer nære skolestart, 
håndvask, avstand og hjemme hvis man er syk. Belønnings stjernene renner 

inn, så det er veldig bra jobbet       

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 Covid-19 relatert 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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