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 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-09.00 Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 
09.00-09.45 Engelsk 

 
 
 
 

KRLE 

Etikk og moral 

 

Engelsk K&H 
Halv gruppe på 

tur til byen, 

klær etter vær, 

niste og drikke 

 

Tematime 
 

09.45-10.00 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

10.00-11.25 

Nasjonale 

prøver i engelsk 

 
 

Matte  

Multiplikasjon 

 

Matte 

 Vi lager egne 

multiplikasjons-

oppgaver ute. 

 

K&H 
 

 

Samfunnsfag  

Fengsel 

 

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 

Data 

 

Naturfag 

Naturmangfold i 

nærmiljøet 

 
Slutt 13.20 

Leksetid:  
13.20-14.30 

Nasjonale 

prøver i matte 

 
 
 
 
 

Slutt: 13.45 

Norsk 

Fremføring av 
intervju 

Gruppearbeid 

 

13.15-13.30 Lillefri   Lillefri  

13.30-14.30 KRLE 

Etikk og moral  

Fysak 

(13.30-13.45) 

Slutt: 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

  Gym 

 
 

Slutt 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

 



 

Arbeidsplan uke 38 

Fag  Hva skal jeg gjøre?  Ferdig  

Smart styrke  • Humanisme    

Sosialt mål  • Jeg sier hei og hilser    

Faglig mål  Denne uken skal jeg kunne:    

  

Matte: Jeg vet om 3 områder hvor det er viktig å bruke 
multiplikasjon 
Samfunnsfag: Jeg kan fortelle om en yrkesgruppe som er viktig i 
det norske samfunnet 
Engelsk: Lese et utdrag fra en engelsk tekst og oversette til norsk  
Norsk: Jeg kan bruke noen strategier når jeg fremfører 

  

  Denne ukens lekser:    

Norsk  

• Les 15 minutter i hjemme hver dag  
• Gjennomfør et intervju med en fra en annen generasjon – 
bruk gjerne skjema og spørsmål vi lager sammen på skolen  
• Gå inn på linken under, se på ulike tips til hva som er viktig 

når du skal presentere 
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/a-snakke-foran-andre 
• Øv på intervjuet ditt  

  

Matte  • Jobb 45min 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 There is something in the water, 
Mum! Page 14-15 i Stairs  

Husk å øve på oversettelse til norsk også  
  

Info hjem 

Hei alle sammen  
Denne uken fortsetter vi med nasjonale prøver i engelsk og matematikk. 
Elevene var veldig flinke under lesetesten!  
Vi jobber med samfunnet vårt og i den forbindelse har vi snakket om nettvett 
og hvordan vi skal oppføre oss på nett. Vi har hatt noen gode samtaler rundt 
tema, men det er viktig at dere også tar en prat med barna. Dette er også 
viktig med tanke på den videoen som sirkulerer i ulike digitale plattformer.  
Minner om konkurransen «Helt grønn skolevei», her legger vi inn resultatene 
etter hver uke. Det oppfordres til at elevene går, sykler eller tar buss for å 
minske biltrafikken rundt skolen og at de får litt fysisk aktivitet.  
Foreldremøte tirsdag 22. september klokken 18.00, vi sender ut en oversikt 
over saker vi tar opp i løpet av neste uke.  
  

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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