
Ukeplan uke 51 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-09.00 Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 
 

 
 
Siste skoledag 
før juleferie. 
 
Det er lov å ta 
med ½ l 
brus/saft, litt 
snacks og 
julekaker.  
 
Vi ser en film 
og kanskje en 
runde med 
Kahoot.  
 
Dagen 
avsluttes 
11.45, etter vi 
har spist lunsj.  
 
Ønsker alle en 
riktig god jul 
og et godt 

nyttår      
 
Første 
skoledag er 
mandag 4. 
januar 08.30 
 

09.00-09.45 Engelsk

 
Christmas 
traditions 

Tema  

Tematime 

SMART-

styrkene

 

Engelsk

 
Christmas 
traditions 

Tema 

K&H 

 

09.45-10.00 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

10.00-11.25 

Norsk 

Grammatikk 
 

Tematime 

Hva kan vår 

klasse forske 

på i nest 

periode? 

Matte 

Repetisjon\ 

Geometriske 

figurer 

K&H

 

11.25-11.45 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

11.45-12-15 Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15-13.15 Matte 

Vi går 

gjennom 

“Kan du 

dette?”        

 

 
 
 

Matte  
Repetisjon\ 

Geometriske 

figurer 

 

 

Slutt 13.20 

Leksetid:  

13.20-14.30 

Belønning?  

 

Arbeidstime 

 

 

 

 

 

Slutt: 13.45 

Rydding 
Vi tar en 
opprydding i 
hylle og 
garderobe 

 
Arbeid med 
hefte 

13.15-13.30 Lillefri   Lillefri  

13.30-14.30 Fysak 

(13.30-13.45) 

Kahoot

 
Slutt: 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

  Gym 

Innegym 

 

 

 

 

Slutt 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

Slutt: 11.45 



 
Arbeidsplan uke 51 

Fag  Hva skal jeg gjøre?  
Ferdig

  

SMART Kreativitet, hjelpsomhet og samarbeid   

Sosialt mål  
• Jeg ønsker alle i klassen en god juleferie 

• Jeg venter til jeg får ordet før jeg snakker 

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

  

Faglig mål  Denne uken skal jeg kunne:    

  

Matte:  

Samfunnsfag:  

Norsk:  

Tema:  

  

  Denne ukens lekser:    

Norsk     

Matte     

Tema    

Engelsk     

Info hjem 

Hei alle sammen  

Da er siste skoleuke i 2020 her. Det har vært et langt og annerledes år som 
startet allerede i mars, noe som påvirket foresatte, elever og lærere. 
Elevene har måttet tilpasse seg nye læringsmetoder, regler og rutiner i 
skoleåret som har gått. Det har de løst på en veldig god måte. Det har vært 
et halvår hvor vi har jobbet med flere ulike tema, alt fra valget i USA til 
julefeiring og tradisjoner i Norge. Det har vært veldig hyggelig å bli kjent 
med denne gjengen, og vi gleder oss til veien videre. Nå er det snart en 
veldig fortjent juleferie, så vi håper alle får ladet batteriene, slappet av og 
kost seg med venner og familie, så langt seg lar seg gjøre. Takk for 
samarbeidet så langt, vi ønsker dere alle en riktig god jul og godt nyttår, så 

ses vi i 2021        

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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