
Ukeplan uke 1 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-09.00 Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

Lesehalvtime 

 

DKS 

Besøk på 

Haugar 

09.00-09.45 Norsk 

Oppstart 

Naturfag 

Planeter 

 

Engelsk

 
 

K&H 

 

Buss går 08.30 

 
Opplegget er 

fra 09.00-

11.00.  

 

09.45-10.00 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri  

10.00-11.25 

Norsk/ 

Engelsk

 
 

Matte 

Geometri: 
Trekanter/ 
firkanter

 

Matte 

Geometri:  

Trekanter/ 

firkanter

 

K&H

 

 

Buss tilbake 

11.05 

 

11.25-11.45 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

11.45-12-15 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15-13.15 Matte 
Geometri: 
Trekanter/ 
Firkanter

 

Tematime - 

Nysgjerrigper

Slutt 13.20 

Leksetid:  

13.20-14.30 

Stasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

Slutt: 13.45 

Norsk Tematime 
 
 
 
 
 
 

God helg      

13.15-13.30 Lillefri   Lillefri  

13.30-14.30 Fysak 

(13.30-13.45) 

 

Smart-

styrkene 

 

Slutt: 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

  Gym 

Innegym 

 

 

 

 

Slutt 14.30 

Leksetid: 

14.30-15.15 

Slutt: 13.30 



 
Arbeidsplan uke 1 

Fag  Hva skal jeg gjøre?  
Ferdig

  

smART Nysgjerrighet, læringsglede, tålmodighet, målrettethet   

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 vet hva som kjennetegner en firkant og en trekant.  
Jeg vet hva parallelle linjer er.  

Norsk: Jeg vet hva en anmeldelse er 

Tema: Jeg er nysgjerrig på ting rundt meg 

Naturfag: Jeg vet hvordan planeter, stjerner og andre 
himmellegemer beveger seg  

  

  Denne ukens lekser:    

Norsk  
• Les 15 minutter i hjemme hver dag  

• Leselogg – fyll inn hver dag 
  

Matte  

• Gjør s. 109 og 113  

• Jobb 30 min på Multi Smart Øving i løpet av uka 

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

  

Tema 
• https://tv.nrk.no/serie/unormal/2020/DMYT21004620/a

vspiller  

• Se denne videoen – hva kjer etter at Lydia må være en 
uke uten sosiale medier? 

  

    

Info hjem 

Hei alle sammen  

Godt nyttår! Vi håper alle har hatt en fin og avslappende ferie. Da er vi i 
gang med 2021, og vi håper at dette året blir bedre enn 2020. Takk for 
julegavene som vi fikk før jul. Vi starter på en ny periode hvor nysgjerrighet, 
undring og utforsking er i fokus. VI skal også finne et tema som hele klassen 
skal forske på i perioden. Fredag skal vi på DKS og besøke Haugar 
kunstmuseum og kunstner Edith Spira. 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   

https://tv.nrk.no/serie/unormal/2020/DMYT21004620/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/unormal/2020/DMYT21004620/avspiller
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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